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مقدمة

نقدم هذا الدليل التدريبي لزمالئنا املعلمني واملدربني، ونود اأن ن�شر اإىل اأن هذا لدليل قد مت بناوؤه وت�شميمه يف 

اإطار املرحلة التطويرية ال�شتكماليه التي مت القيام بها يف حلقة التعليم الأ�شا�شية الأوىل وفقاً ملنهجية نهج القراءة املبكرة 

والتي ت�شتهدف ال�شفوف )1-3(، ويتناول م�شامني هذا الدليل ن�شاطات تدريبية جديدة تقوم على ركيزة التدري�س وفقاً 

لإ�شرتاتيجيات ما وراء املعرفة والتي ميكن تف�شيلها على النحو الآتي:

11 اإ�شرتاتيجيات تتناول حمور مراجعة الأ�شوات مبا ت�شمله من وعي �شوتي، واأ�شوات احلروف بالإ�شافة اإىل .

حتديد الظواهر اللغوية التي تكرر ورودها يف درو�س كتابي القراءة لل�شفني الثاين والثالث.

21 اإ�شرتاتيجيات تتناول حمور املفردات ومنها اإ�شرتاتيجيات: )مفاتيح ال�شياق – امل�شتقات  - املعاين املتعددة(..

31 ه��ذه . وم���ن  وت�شهيل فهمها  ال��ك��ت��اب،  ال�����واردة يف  للن�شو�س  ال��ق��رائ��ي  ال��ف��ه��م  ت��ت��ن��اول حم���ور  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 

الإ�شرتاتيجيات:

• التوقع من خالل ال�شورة، والعنوان، والتلخي�س ، واملراقبة الذاتية، والتوقع يف اأثناء القراءة، والأ�شئلة املبا�شرة 	

وغر املبا�شرة.

• اإ�شرتاتيجية التلحني واحلمولة الفكرية.	

وتقوم منهجية التدريب يف هذا الدليل على الأ�ش�س الآتية:
من  واأ�شلوبه  التدريب  منط  ي�شمله  مبا  التدريب  حجرة  يف  املدرب  قبل  من  تنفيذية  درو�س  تقدمي    اأ. 

اأن�شطة تدريبية موجهة للمعلم لإك�شابه مهارات التدري�س وفقاً لالإ�شرتاتيجية امل�شتهدفة.  
اأن�شطة حت�شرية للتطبيق عليها ويقوم املدرب بتكليف املعلم املتدرب بالتح�شر يت�شمن املحتوى التدريبي    ب. 

لها وتنفيذها ذاتياً يف اليوم التايل.  
يقدم الدليل التدريبي خطة حمكمة يف توزيع الأدوار بني املدرب واملنفذ واملالحظ وفقاً للخطوات الإجرائية    ج. 

املتبعة ويف اإطار الأدوات الالزمة، وذلك ملعاي�شة التدريب بفاعلية يف جو من املبادرة والن�شاط.  
تقوم خطة التدريب يف هذا الدليل باإ�شراك معلمي ال�شفوف الثالثة )1-3( من حلقة التعليم الإ�شا�شي وذلك    د. 
لتدريبهم على دليل مر�شدي املعلم للتدري�س يف ال�شفني الثاين والثالث بحيث يتم التكامل املعريف بني معلمي    
ال�شفوف الثالثة وذلك حر�شاً منا على اطالع جميع املعلمني على ما مت تنفيذه يف هذه املرحلة التطويرية    
ال�شتكمالية، وحتى يكون معلم �شفوف  هذه احللقة على دراية مب�شامني مناهج هذه احللقة يف اأي �شف كان،   
اإىل �شف، ولهذا ناأمل من اجلميع ال�شتفادة من كل اإل لتوقع التدوير والنقل للمعلمني من �شف  وما ذلك    
املنهج ب�شورة تنفيذ  يتمكنوا من  واإتقان كي  بكل فاعلية،  وامل�شاركة  التدريبي،  الدليل  واأن�شطة هذا  م�شامني    

دقيقة، ونحن على يقني باأن اجلميع لديهم هذا حلر�س.  

وفق اهلل اجلميع ملا يحبه وير�شاه،،،     

                                                                                     املوؤلفون،،، 
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7امل�شفوفة العامة لل�شف الثالث من التعليم الأ�شا�شي )الف�شل الدرا�شي الثاين(ب
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41ا�شرتاتيجية الّتلحني واحلمولة الفكرّيةو
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الثانية

143النحلة والزهرة
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الثالثة
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168فل�شطني والوحدة العربية
172توا�شع عمر بن عبدالعزيز
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اخلام�شة
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امل�سفوفة العامة لل�سف الثالث من التعليم الأ�سا�سي )الف�سل الدرا�سي الأول(

حدة
ا�سرتاتيجية الفهم القرائياملفرداتاحلروفعنوان الدر�سالو اال�سرتاتيجيةالكلمة

ى
ول
األ

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقاأحرتمه1،1يتفقد1،1َعاَهْدُتدحب1الوالدين1وتقديرهم

1لغريك1ماحتب1لنف�سك التوقع11اأثناء1القراءةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقتت�سايق1،1تبقى11،1يعدلكحبَّ
الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقرباهم1،1نهايته1قريبة1،1حزمةعالتعاون

املحافظة1على1نظافة1
الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق/1امل�ستقاتاأر�سدنا1،1ابتالع1،1من�سغ1،1منّرر/1ال�سوائل1،1الإكثار1،1�ُسّرظالأ�سنان

احلمولة1الفكرية1والتلحنيمفاتيح1ال�سياقعقربها1،1ين�سرح1،1اأثنىاأن�سيد1)�ساعتي(

ية
ان
لث
ا

التوقع11اأثناء1القراءة.التوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقالهزال1،1طوق1،1تاألفه1،1ي�سلبك1،1بدا1،1الدلئلذثمن1احلرية

املراقبة1الذاتيةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1امل�ستقاتوفّية1،1متّكن1،1الل�سو�ص1،1اأثرهم1/1نباح1،1هجم1،1خمباأبالكلب1الويف

احلمولة1الفكرية1والتلحنيمفاتيح1ال�سياقي�سدو1،1فّر1،1ناأىنن�سيد1)احلرّية(

ثة
ال
لث
ا

التلخي�صالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقالآثار1،1متاثيل1،1الفّخار1،1ُحلّيًاتزيارة1اإىل1املتحف1الوطني

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانامل�ستقات1/1املعاين1املتعددةاملطلية1،1�ساهد1،1تعليب1)1لتعليبها1(1/1حتتّل1،1ي�سهمل�سامل1يف1املكال

تنوين1اأحمد1واأروى1يف1عطلة
الك�سر

التوقع1اأثناء1القراءةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1املعاين1املتعددةعميقة1،1مدرجات1،1العبث1،1الإ�سراف1/1نق�سي1،1تك�سوها

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقزخارف1،1معّر�سة1،1اجل�ّص�صالقمرية
احلمولة1الفكرية1والتلحنيمفاتيح1ال�سياق1/1املعاين1املتعددةاأع�سق1،1زلل1،1عذب1،1ينع�ص11/1يهفو1،1وفاقهـن�سيد)1بالدي(

عة
راب

ال

املراقبة1الذاتيةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقفقيهًا1،1وّجهه1،1تهّلل�صمعاذ1بن1جبل

ترعرع1،1التحق1،1وعيه1،1�سّخر1،1اأطاحت1،1ينا�سل11،1جائر1/1�صال�سهيد1الزبريي
التلخي�صالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1املعاين1املتعددةاندلعت،1توىل

ال�سيدة1اأروى1بنت1اأحمد1
التلخي�صالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقلُّقبت1،1رجاحة1،1جليلة1،1�سخّية1،1�سّق1،1ترميموال�سليحي

سة
ام
خل
ت�سعيف1الوحدة1اليمنيةا

الفتح
ال�سطرين1،1يطمحون1،1منوذجًا1،1ال�ساملة1،1اعت�سموا1/1

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1املعاين1املتعددةفريدًا1،1حبل

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانامل�ستقات1/1مفاتيح1ال�سياقطاف1،1م�سايف1،1التكرير/1ال�سعلة1،1اخلام1،1ت�سديرغم�سايف1النفط
)الـ(1ن�سيد1)الوحدة(

احلمولة1الفكرية1والتلحنيامل�ستقاتيحكى1،1رّباين1،1امل�سطورةالقمرية
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حدة
ا�سرتاتيجية الفهم القرائياملفرداتاحلروفعنوان الدر�سالو اال�سرتاتيجيةالكلمة

ىل
لأو
ا

املراقبة1الذاتيةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقفقدت1،1تنازعتا1،1اّدعت1،1�ساأق�سمه1،1دعهفذكاء1القا�سي
املعاين1املتعددة1/1مفاتيح1وقع1،1ق�ّص1/11م�سيدة1،1حطبًا1،1تظاهر)الـ(1ال�سم�سيةمكر1الثعلب

املراقبة1الذاتيةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانال�سياق
الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1امل�ستقاتالل�ص1،1اأعرج1،1اأثر1،1انده�ص/1�سرخ1،1ق�ّص1،1ُحِكَمرالفالح1الذكي
الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةامل�ستقاتاأهم1،1جماعة1،1األزمت�سعيف1الك�سرلغز11ماهو؟

نية
لثا
ا

التوقع11اأثناء1القراءة.التوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1امل�ستقاترّحبت1،1تعانقها1،1رحيقها1،1�سافيًا1/11مكّرمة1،1احللو1،1متت�ّصحالنحلة1والزهرة
املراقبة1الذاتيةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياق1/1امل�ستقاتيزيح1،1اأثنى1عليه1،1�سّخر1،1تدفع1،1تدير1/1الأحمال1،1تطحن1،1ي�ستعلينعم1الله1كثرية
احلمولة1الفكرية1والتلحنيمفاتيح1ال�سياقُح�سن1،1يفّكر1،1اأعّمرعن�سيد1)1يااألهي(

الأ�سئلة1املبا�سرة1وغري1املبا�سرةالتوقع1من1خالل1ال�سورة1والعنوانمفاتيح1ال�سياقمر�سى1،1هائج1،1املوج1،1ي�سكن1،1الزورق1،1وجبة1�سهية)الـ(1القمريةحكاية1عن1�سيد1البحر
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مناذج اأن�سطة الأ�سوات
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)3( دقائقن�ساط )1( : ا�ستبدال الأ�سوات :)�سماعيًا(

الوحدة )3( |  الكنز العجيب.

)3( دقائقن�ساط )2( : حذف الأ�سوات  : )ث(  )�سماعًيا( :

تقدمي الن�ساط:
• م: اليوم �َشنلعُب لعبَة ا�شتبداِل الأ�شواِت، �شاأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من اأ�شواٍت �شبَق لكم درا�شُتَها، مع �شوت )ث(، 	

وِت الآخر. ًة اأخرى  بال�شّ و�شنقوم با�شتبداِل �شوت اآخر بهذا ال�شوت، وننطُق الكلمَة َمرَّ
منوذج )دوري(  :

• اٍت(	 ِ اأو ثالَث َمرَّ م: كلمة "   َثِمنُي " )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنينْ
• م: عندما اأ�شُع �شوَت "�َس" مكاَن �شوِت "َث" ت�شبُح الكلمُة "�َشِمنُي"، مبعنى "بدين اأو كبر احلجم" )ويقدم املعلم 	

مثل مقارنة بني �شيئني(.
• وعندما اأ�شُع �شوَت "اأ" مكاَن �شوِت "َث" ت�شبُح الكلمُة "اأمني" مبعنى " يحافظ على الأمانة اأو ا�شم �شخ�س".	

ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:
• م: كلمة "َثِمنُي" عندما اأ�شع �شوت "�َس" مكان �شوت "َث" ت�شبح: 	
• ت: "�َشِمنُي" مبعنى: )بدين اأو كبر احلجم(.	
• ت: )اأمني( .	 م: وعندما اأ�شع �شوت "اأ" مكان �شوت "َث" ت�شبح الكلمة.  

تطبيق:
• ًنا بقائمة الكلمات الآتية: 	 َتِعينْ عزيزي املعلم اأعط التالميذ فر�شة ا�شتبدال اأ�شوات اأخرى ب�شوت احلرف )ث( ُم�شنْ

ُث =َلينْل ُ(، اإذا تعذر عليهم قدم الدعم املنا�شب با�شتخدام )دوري(. )ِثَياُب = ِغَياُب ، َثَمُر= َقَمُر، َلينْ

تقدمي الن�ساط:
• م: �شنقوم بنطق كلمات فيها �شوت )ثنْ (، ثم نحذف ال�شوت من الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	

منوذج)دوري( : 
• ( ومعناها )اأ�شبح مثمراً(.	 َمَر( فيها �شوت )ثنْ م: كلمة )اأَثنْ
• ( منها ت�شبح الكلمة )اأََمَر ( ومعناها )طلب تنفيذ �شيء اأو القيام به(.	 م : عندما نحذف �شوت حرف )ثنْ

ممار�سة م�ستقلة)دوركم(:
• ( ومعناها )اأ�شبح مثمراً(.	 َمَر( فيها �شوت )ثنْ ت: كلمة )اأَثنْ
• ( فت�شبح )اأََمَر(. ومعناها )طلب تنفيذ �شيء اأو القيام به(.	 َمَر( يحذف منها �شوت )ثنْ ت: )اأَثنْ

تطبيق:
• يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ حذف �شوت )َث( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	

معناها والكلمة هي: )ثِقيل = قِيل(.

كلمات معطاة حتوي  الإ�شافة( على  ال�شوتي:)ال�شتبدال- احلذف-  الوعي  اأحد م�شتويات  التلميذ  اأن يطبق    : الهدف 
اأ�شوات )ث(.

الوعي ال�سوتي منوذج
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)3 ( دقائق    ن�ساط  )3( : اإ�سافة �سوت )َث( )�سماعيًا( :

�َساُط )4(: مزج اأ�سوات لتكوين كلماٍت ِبَها �سوت )ث( )3( دقائق  النَّ

تقدمي الن�ساط:
• ( اإىل الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	 م: �شنقوم بنطق كلمات لي�س فيها �شوت ) ثنْ ( ثم �شن�شيف �شوت ) ثنْ

منوذج)دوري( :
• م: كلمة )اأََمَر ( لي�س فيها �شوت )ثنْ ( ومعناها )طلب تنفيذ �شيء اأو القيام به(.	
• َمَر( ومعناها )اأ�شبح ال�شجر مثمراً(.	 ( ت�شبح الكلمة )اأَثنْ م: عندما ن�شيف اإليها �شوت حرف )ثنْ

ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:
• ( ومعناها )طلب تنفيذ �شيء اأو القيام به(.	 م: كلمة )اأََمَر( لي�س فيها �شوت )ثنْ
• َمَر( )اأ�شبح مثمراً(.	 )اأَثنْ م: )اأََمَر(  ن�شيف اإليها �شوت )ثنْ ( ت�شبح  

تطبيق:
• ( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	 م: يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ اإ�شافة �شوت )ثنْ

ماُن = اأماُن( معناها والكلمة هي : ) اأَثنْ

تقدمي الن�ساط:
• وتّية لكلمات ُمَكّوَنة من حروف مَتَّ َتَعلُُّمَها يف ال�شفوف ال�ّشاِبَقة، 	 م: �شاأقوم بنطق بع�س الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�شتحاولون دمج هذه الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ
منوذج)دوري(:

• م: اأنطق كلمة َك�/�ِثي�/�ُر " جمزاأًة اإىل ثالثة مقاطع، ثم اأنطق املقاطع ال�شوتية للكلمة مركبة مع بع�شها فت�شبح 	
قليل( كلمة  مع  باملقارنة  املعنى  )يو�شح  وفر(.  اأو  )وافر  ومعناها:  مرتني(  ذلك  املَُعلُِّم  ُر  )وُيَكرِّ  ،" "َكِثُر 

ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:
• ُن كلمة " َك�/�ِثي�/�ُر "، ثم �شتنطقونها كاملة.	 م: الآَن �شتقومون بنطق الأ�شوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
• ت: " َكِثُر  " ، معناها: )وافر اأو وفر(. )يو�شح املعنى باملقارنة مع كلمة قليل(.	

تطبيق:
• ًنا بقائمة الكلمات التالية: )ِث�/�ي�َا/ ُب ، َث�/ �ِمي�/�ُن ، َثا/ ِل�/ �َث�/ �ُة.	 َتِعينْ ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّشاِبَقة "�شماعاً" ُم�شنْ م: : ُيَكرِّ

الهدف : اأن يكون التلميذ كلمات من اأ�شوات حروف معطاه �شماًعا.
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)5( دقائق  الن�ساط ) 1 ( : متييز �سوت احلرف ) ث ( باأ�سكاله املختلفة :

تقدمي الن�ساط:
• والك�شرة 	 وال�شمة،  الفتحة،   ) ِط  بنْ ال�شَّ حركاِت  مبختلِف  )ث(  حرِف  �شوَت  والثاين  الأول  ال�شفني  يف  َنا  فنْ َتَعرَّ م: 

النهاية(، والآَن  الو�شط، ويف  البداية، ويف  ة (يف  َكافَّ وال��واو والياء، وباأ�شكال احلرِف  بالألف  وال�شكون(  ومم��دوداً 
�َشُنميُز معاً �شوت احلرف)ث( مفتوًحا، وم�شموًما، ومك�شوًرا و�شاكًنا وممدوداً بالألف  والواو والياء.

• ُموًما   	 ُتوًحا  واحلرف َم�شنْ يدرب املَُعلُِّم/ُة التالميذ قواعد اللُّعَبة )الإ�شارات والأ�شوات( اإذا كان احلرف َمفنْ
) ���ُدوًدا بالياء  ) ( واحل��رف مَمنْ ���ُدوًدا بالأل�ف ) واحل��رف مك�شوراً     واحل��رف �شاكناً   واحل��رف مَمنْ

(  ويكرر ذلك عدة مرات حتى يتاأكد من حفظ التالميذ لالإ�شارات. واحلرف ممدوًدا بالواو )
منوذج )دوري(: 

• 	) م: كلمة "َثوُر" التي فيها �شوت )َث( مفتوًحا، َتُكوُن اإ�شارُتَها    )
• 	) م: كلمة " ُثعباُن" التي فيها �شوت )ُث( م�شموًما، َتُكوُن اإ�شارُتَها   )
• 	) ( م: كلمة "ِثَماُر" التي فيها �شوت )ِث( مك�شوًرا، َتُكوُن اإ�شارُتَها   
• 	) ( ( �شاكناً، َتُكوُن اإ�شارُتَها     َمَر" التي فيها �شوت )ثنْ م: كلمة " اأثنْ
• ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�شارُتَها  	 م: كلمة " َثاِبُت" التي فيها �شوت ( َثا ) مَمنْ
• 	) ( ُدوًدا بالياء، َتُكوُن اإ�شارُتَها      م: كلمة " ِثَران" التي فيها �شوت )ِثي( مَمنْ
• ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�شارُتَها  	 م: كلمة "منُثور" التي فيها �شوت )ُثو( مَمنْ

ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:
• َتوي على �شوِت حرف (ث ) مفتوًحا وم�شموًما ومك�شوًرا و�شاكًنا 	 م: )ينطق املَُعلُِّم/�ُة بع�س الكلمات ال�شابقة التي حَتنْ

ُدوًدا بالواو، وممدوداً بالياء ويطلب اإىل التالميذ رفع اأ�شابعهم طبًقا لالإ�شارات ال�ّشاِبَقة(. ُدوًدا بالألف ومَمنْ ومَمنْ
• م: )ُيالِحُظ املَُعلُِّم/�ُة مدى جتاوب التالميذ يف ا�شتخداِم الإ�شاراِت املنا�شبة عنَد َتييِز الأ�شوات(.	

تطبيق:
• ًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	 َتِعينْ م: ُيوا�شل املَُعلُِّم/�ُة اأداء هذا النَّ�َشاط مع التالميذ ُم�شنْ

) )َثمني ، َثالَثة ، ُثمَّ ، َيُثوُر ، ِثياب ، كِثر ، ابحثنْ     

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ اأ�شوات )ث( من خالل كلمات معطاة.

�سوت احلرف منوذج
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الهدف :  اأن يحلل التلميذ- �شوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�شوات )ث( اإىل مقاطعها ب�شكل �شحيح.

�َساُط )2(: التقطيع القرائي للكلمات )7( دقائقالنَّ

تقدمي الن�ساط:
• م: اأخرب التالميذ اأننا �شنقوم بلعبة قراءة هذه الكلمات وتقطيعها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة 	

م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• م: �شاأقوم بقراءة كلمة)ابحث، ثالثة( وتقطيع كلماتها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدماً 	
، ثا / ِل�/ �َث�/ �ُة(. الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت هكذا ) ِاب� / �حثنْ

• )ل ي�شتخدم املعلم عالمات التقطيع على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.	
ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:

• م: اقروؤوا كملة )ابحث، ثالثة( مع تقطيع كلماتها قرائًيا اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات 	
املنا�شبة لكل �شوت.

• ، ثا / ِل�/ �َث�/ �ُة(( ويقطعون كلماتها قرائًيا اإىل اأ�شوات ق�شرة وطويلة م�شتخدمني 	 ت: يقروؤون كملة ).ِاب� / �حثنْ
الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.

• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت اأو ا�شتخدام الإ�شارة قال دوري؛ واأعاد 	
نطق الكلمة التي وقع فيها اخلطاأ م�شتخدماً الإ�شارة الدالة لكل �شوت من اأ�شواتها.

تطبيق:
• م: نظم تالميذ ال�شف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم اأخربهم اأننا �شنقوم بلعبة 	

تقطيع الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
• م: اطلب اإىل اإحدى جمموعات الفريق )اأ( قراءة الكلمات )َثِمني، َلِبَث( قراءة مقطعة م�شتخدمني الإ�شارات 	

واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل للفريق )اأ( ثالث نقاط، 
اأما اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ �شجل للفريق )اأ( نقطة واحدة، فاإذا �شححت اخلطاأ اإحدى جمموعات الفريق 

)اأ( اأظف للفريق نقطة واحدة فت�شبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( 
�شجل نقطة ل�شالح الفريق )ب(.

• م: وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة اجلملة مقطعة.	
• م: انتقل اإىل الفريق )ب( اطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمات: )ثلوج، يثور( قراءة مقطعة م�شتخدمني 	

الإ�شارات واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ ، ثم طبق الإجراءات نف�شها التي طبقتها مع الفريق )اأ( 
لإدارة لعبة القراءة.

• م: اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز.	
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تقدمي الن�ساط:
• الق�شرة والطويلة م�شتخدمني 	 اأ�شواتها  اإىل  الكلمات وتقطيعها قرائياً  بلعبة قراءة هذه  �شنقوم  اأننا  التالميذ  اأخرب  م: 

الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• م: �شاأقوم بقراءة كلمة)ابحث، ثالثة( وتقطيع كلماتها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدماً الإ�شارات املنا�شبة 	
، ثا / ِل�/ �َث�/ �ُة(. لكل �شوت هكذا ) ِاب� / �حثنْ

• )ل ي�شتخدم املعلم عالمات التقطيع على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.	
ممار�سة م�ستقلة )دوركم(:

• م: اقروؤوا كملة )ابحث، ثالثة( مع تقطيع كلماتها قرائًيا اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة 	
لكل �شوت.

• ، ثا / ِل�/ �َث�/ �ُة(( ويقطعون كلماتها قرائًيا اإىل اأ�شوات ق�شرة وطويلة م�شتخدمني الإ�شارات 	 ت: يقروؤون كملة ).ِاب� / �حثنْ
املنا�شبة لكل �شوت.

• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت اأو ا�شتخدام الإ�شارة قال دوري؛ واأعاد نطق الكلمة 	
التي وقع فيها اخلطاأ م�شتخدماً الإ�شارة الدالة لكل �شوت من اأ�شواتها.

تطبيق:
• بلعبة تقطيع 	 �شنقوم  اأننا  اأخربهم  ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم  )اأ  ال�شف يف فريقني  م: نظم تالميذ 

الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
• م: اطلب اإىل اإحدى جمموعات الفريق )اأ( قراءة الكلمات )َثِمني، َلِبَث( قراءة مقطعة م�شتخدمني الإ�شارات واملجموعات 	

الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل للفريق )اأ( ثالث نقاط، اأما اإذا وقعت املجموعة 
واحدة  نقطة  للفريق  اأظف  )اأ(  الفريق  جمموعات  اإحدى  اخلطاأ  �شححت  فاإذا  واحدة،  نقطة  )اأ(  للفريق  �شجل  خطاأ  يف 

فت�شبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( �شجل نقطة ل�شالح الفريق )ب(.
• م: وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة اجلملة مقطعة.	
• م: انتقل اإىل الفريق )ب( اطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمات: )ثلوج، يثور( قراءة مقطعة م�شتخدمني الإ�شارات 	

واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ ، ثم طبق الإجراءات نف�شها التي طبقتها مع الفريق )اأ( لإدارة لعبة القراءة.
• م: اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز.	

)7( دقائقالن�ساط ) 3 ( التقطيع القرائي للكلمات واجلمل

الهدف :  اأن يحلل التلميذ- �شوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�شوات )ث( اإىل مقاطعها ب�شكل �شحيح.
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الوحدة )3(  -  القمرية

تقدمي الن�ساط:
• �( ارفعوا اإ�شبع الإبهام اإىل 	 �( فاإذا �شمعتم �شوت )النْ م: اليوم �َشنلعُب لعبَة الإ�شارات. �شاأقول كلمات فيها �شوت )النْ

�( واأنتم ت�شرون باإ�شبع الإبهام اإىل  اأ�شفل  ، ثّم �شاأقول الكلمة نف�شها، ولكن لي�س فيها �شوت )النْ اأعلى هكذا 
. هكذا   

منوذج، )دوري(:
• ( مع الكلمة.	 م: اأريد اأن ت�شتمعوا اإىل ال�شوت )النْ
• م: كلمة )الوحدة( فيها �شوت )النْ ( ؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا           	
• 	  . (؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا   م:كلمة )وحدة( لي�س فيها �شوت )النْ
• 	. (؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا   م: كلمة )اأر�س( لي�س فيها �شوت )النْ
• (؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا           	 م: كلمة )الأر�س(  فيها �شوت )النْ

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• ( عن غره من الأ�شوات بالإ�شارات. 	 م: هيا معاً مُنّيز �شوت )النْ
• م: كلمة )الوحدة(	
• م ت:  	
• م:  كلمة )وحدة(	
• 	. م ت: 
• )وهكذا مع كلمتي )اأر�س، الأر�س(	
• ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التالميذ، ثمَّ يقوم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب : )دوري ، دوركم(.	

ممار�سة م�ستقلة،دوركم:
• ( يف اأول الكلمة ، واأ�شروا ِبها اإىل 	 الآن قوموا باإغما�س اأعُيِنُكم، واأ�شروا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �شمعتم �شوَت )النْ

اأ�شفل اإذا مل ت�شمعوه.
• م: )الوحدة(. 	
• 	 
• م: )وحدة(.	
• 	. ت: 
• )وهكذا مع كلمتي "اأر�س، الأر�س"(.	

تطبيق: 
• )يكّرر املعلِّم/ �ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيناً بقائمة الكلمات )فتحات، الفتحات() اأبي�س، الأبي�س(	

الهدف :  
اأن ميّيز التلميذ �شوت )ال القمرية( عند اإ�شافتها اإىل كلمات معطاة �شماعاً.  

)5( دقائقالّن�ساط الأّول: )متييز �سوت ال القمرية  �سماعيًّا( 

\)الـ ( القمرية منوذج
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تقدمي الن�ساط:
• ( مع احلروف القمرية كافًة.	 م: الآن �شنتعّرف �شوَت )النْ

منوذج ، دوري: 
• �( اإىل 	 �( مع بع�س احلروف الهجائية قائال: ندخل )النْ ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوح خماطًبا التالميذ، وينطق )النْ م: ُي�ِشرنْ

�( ينطق ويكتب �شواء كان  َو ....( ونالحظ اأّن �شوت )النْ �  ، .......النْ ِ � ، احلنْ َ َب� ، اجلنْ أ، النْ احلروف القمرّية التي تليها) النْ
احلرف الذي يليه )مفتوًحا اأم م�شموًما اأم مك�شوًرا(.

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• م: ي�شر املَُعلُِّم/�ُة اإىل احلروف الَقَمِرّية يف اللوحة، ويطلب اإىل التالميذ نطقها مع "النْ " الَقَمِرّية، ثم ي�ّشاأل ما 	

وت؟ ال�شَّ
• َو ....(	 �  ، .......النْ ِ � ، احلنْ ُ َب� ، اجلنْ أ، النْ ت: )النْ
• م: ما نوع الالم هنا ؟	
• ت: قمرّية،  لأنها ُتكتب وتنطق.	

تطبيق:
• ( مع احلرف 	 ُ اإىل احلروف واأريد منكم اأن ت�شرعوا يف نطق �شوت )النْ ِع؛ �َشاأُ�ِشرنْ وِت ال�ّشِرينْ م: دعونا نلعُب لعبَة ال�شَّ

الذي يليه واحلروف هي: )اأَ، َغ، ُف، ِم�، ك�ُ ، �َه�. .....(.
• )ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التالميذ، ُثم يقوُم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب: دوري، دوركم(.	

الّن�ساط الثاين: )�سوت )اْل( مع احلروف القمرية( 

الّن�ساط: يقراأ كلمات بها �سوت )اْلـ(  القمرّية:

 تقدمي الن�ساط:
• �( القمرية اإىل بداية بع�س الكلمات.	 م: الآَن �شن�شيف معاً)النْ
• 	 ) ة بها، وبعد ذلك �شاأ�شيف )النْ بط اخلا�شّ اأ�شفل الكلمة تقومون بقراءتها بحركة ال�شّ اأُ�شر باإ�شبعي  م: عندما 

 .)� القمرّية اإىل اأول  الكلمة ، ُثمَّ �شاأ�شحُب اإ�شبعي اأ�شفل الكلمة، لتقروؤوها كاملة مع )النْ
منوذج ، دوري : 

• ( القمرية اإليها، وي�شر اأ�شفل الكلمة ويقروؤها )اأولد(.	 م: املعلِّم/ �ة بكتابة كلمة)اأولد( من دون  اإ�شافة )النْ
• ( القمرّية اإىل بداية  الكلمة ويقوم ب�شحب اإ�شبعه اأ�شفل الكلمة كال�ّشهم املو�شح 	 م: يقول املعلِّم/ �ة �شاأ�شيف الآن )النْ

( القمرّية. بالّر�شم ويقروؤها: )الأولد( )ُيكّرر املعلِّم/ �ة ذلك مّرتني( مراعًيا اإخراج �شوت )النْ
• م: معناها: املنزل.	

ممار�سة موّجهة، دورنا: 
• 	 ) اأوًل من دون اإ�شافة )النْ �ة اإىل الكلمة املكتوبة على ال�ّشبورة/الّلوحة، قائاًل �شنبداأ بقراءة الكلمة  ُ املعلِّم/  ُي�ِشرنْ

( القمرية. القمرية، ثم مع )النْ

الأولدالـ/اأولداأولد    
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ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الكلمة املكتوبة على ال�ّشبورة/الّلوحة، ويطلب اإىل التالميذ قراءة الكلمة اأوًل من دون  اإ�شافة 	 ُي�ِشرنْ

( القمرية ( القمرية، ثم مع )النْ )النْ
• ( القمرّية.  .	 ت: )اأولد(، )الأولد( مراعني اإخراج �شوت  )النْ
• م: معناها. 	
• ت: الأطفال 	
• م: يعر�س املعلِّم/�ة الكلمتني اامل�شتهدفتني باملزج وهما )اأجداد( ، )الأجداد(،  معناها)يو�شح املعلم معناها بالأمثله 	

الإج��راءات  باتباع  التلميذ(   فهم  بح�شب  املعنى  املعلم  معناها)يو�شح   ، )العرب(   ، )ع��رب(  وكلمة  التو�شيحية(. 
ال�ّشابقة نف�شها.

تطبيق :
• دعونا نلعب لعبة قراءة الكلمات ؛ �شاأ�شر اإىل كلِّ كلمة، واأريد منكم اأن ت�شرعوا يف قراءة الكلمة اأول دون  اإ�شافة 	

( القمرية ( القمرية، ثم مع )النْ )النْ
•  هيا لنبداأ:	

قراءة الكلمة دون  اإ�سافة 
)اْل(القمرية

قراءة الكلمة مع )الــ( 
معناهاالقمرية

طائر �شغر يطر فوق الأ�شجارالع�شفورةع�شفورة

يو�شحها املعلم بالأمثلةالأ�شواراأ�شوار

الوالدالأباأب
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تقدمي الن�ساط:
• م: اليوم �شنتعّلم نطق �شوت )تنوين الفتح(، و�َشنلعُب لعبَة الإ�شارات. �شاأقراأ كلمًة فيها �شوت الّتنوين على احلرف 	

اآخر الكلمة)�ً( واأنتم ترفعون اإ�شبع الإبهام اإىل اأعلى هكذا  ، ثّم �شاأقول الكلمة نف�شها، ولكن لي�س فيها تنوين 
. ال�شم على احلرف اآخر الكلمة )�����ٌ����(   واأنتم ت�شرون باإ�شبع الإبهام اإىل  اأ�شفل هكذا    

منوذج، دوري:
•   م: اأريد منكم اأن ت�شتمعوا اإىل �شوت كلمات منونة على احلرف الأخر منها )التنوين( مع اأ�شوت بع�س احلروف.	
• م: كلمة )�شعيٌد( فيها �شوت )ٌد( امل�شتمل على �شوت احلرف منوًنا بحركتني )التنوين(؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام 	

اإىل اأعلى هكذا  
• م: كلمة )ظهًرا( فيها �شوت )ًرا(؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	
• م:كلمة )ظهَر( لي�س فيها �شوت )ًرا(، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا    	
• م: كلمة )مييًنا(  فيها �شوت )ًنا( لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا       	
• م: كلمة )ميني( لي�س فيها �شوت )ًنا(؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا    	

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• م: هيا معاً مُنّيز �شوت احلرف املنّون بالفتح )�ً ( عن غره من الأ�شوات بالإ�شارات. 	
•  م: كلمة )ظهًرا(	
• م ت:   	
• م:  كلمة )ظهر(	
• م ت:   	
• وهكذا مع كلمتي "  مييًنا، ميني "	
• م: ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التَّالِميذ، ثمَّ يقوم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب : )دوري ، دوركم(	

 ممار�سة م�ستقّلة، دوركم:
• اأ�شروا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �شمعتم �شوَت الّتنوين )  �ً ( على احلرف اآخر الكلمة ، واأ�شروا ِبها اإىل اأ�شفل اإذا مل 	

ت�شمعوه. الآن قوموا باإغما�س اأعُيِنُكم .
• م: )ظهًرا(. 	
• ت: 	
• م: )ظهر(.	
• ت:   	
• وهكذا مع كلمتي "  مييًنا، ميني "	
• تطبيق: )يكّرر املعلِّم/ �ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيناً بقائمة الكلمات )مزدحًما، مزدحم، حاًرا، حار(.	

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ �شوات )تنوين الفتح( عند اإ�شافته كلمات معطاة.

)5( دقائقالّن�ساط الأّول )متييز �سوت تنوين الفتح  �سماعيًّا(  

مراجعة تنوين الفتح   منوذج

ر�س)30( )�سديق الأطفال(:   اجلزء الثاين: الوحدة)4( الدَّ
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تقدمي الن�ساط : 
• م: الآَن �شن�شيف معاً) التنوين( اإىل بع�س الأ�شواَت لقراءة الكلمات.	
• ة بها. وبعد ذلك �شن�شيف 	 بط اخلا�شّ م: عندما اأُ�شر باإ�شبعي اأ�شفل الكلمة، يقوُم كلُّ منكم بقراء تها بحركة ال�شّ

التنوين يف نهاية الكلمة ، ُثمَّ �شاأ�شحُب اإ�شبعي اأ�شفل الكلمة، لتقروؤوها كاملة مع التنوين. 
منوذج ، دوري : 

• الكلمة 	 اأ�شفل   ُ وُي�ِشرنْ الكلمة  الفتح فقط  على احلرف يف نهاية  �ة بكتابة كلمة)م�شروَر( بحركة  املعلِّم/  م: يقوم 
ويقروؤها)م�شرور(.

الهدف :  اأن يقراً التلميذ كلمات معطاة اآخرها تنوين الفتح.

تقدمي الن�ساط:
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوح خماطًبا التالميذ: الآن �شنتعّرف �شوَت تنوين الفتح )�ً( باأ�شكال كتابّية اأخرى قائال: 	 م: ُي�ِشرنْ

ياأتي التنوين على احلرف الأخر يف الكلمات.
منوذج ، دوري : 

• ُ املعلِّم/ �ة اإىل حركة تنوين الفتح يف كلمة )ظهًرا(، قائاًل: �شوت تنوين الفتح مع الراء )ًرا(، مراعياً  عند 	  م: ُي�ِشرنْ
وت نطق الّنون دون كتابتها  وزي��ادة الأل��ف، م�شرا باأ�شبعيه ال�شبابة والو�شطى اإىل اأعلى هكذا  ،  اإخ��راج ال�شَّ

ر الإجراء مع كلمة )حاًرا( ٍ. مو�شحاً اأّن هذه اإ�شارة تنوين الفتح. )يكرِّ
• بطت بها هذه احلروف هي: )تنوين الفتح( و�شكل تنوين 	 ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوحة �شارًحا: احلركة التي �شُ م: ُي�ِشرنْ

الفتح: )فتحتان فوق احلرف(، 
ممار�سة موّجهة، دورنا : 

• ُ املعلِّم/ �ة اإىل تنوين الفتح  يف كلمة )ظهًرا( وي�شاأل  ما ال�شوُت؟ 	 م: ُي�ِشرنْ
• 	. بابة والو�شطى اإىل اأعلى هكذا   م ت: ) ًرا( ، م�شرين بال�شَّ
• )مطٌر(".	 كلمة  مع  الإجراء  ر  "يكرِّ

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل تنوين الفتح يف كلمة )ظهًرا( وي�شاأل: ما ال�شوُت؟ 	  م: ُي�ِشرنْ
• 	. بابة والو�شطى  اإىل اأعلى هكذا   ت: ) ًرا(، م�شرين  بال�شَّ
• ر الإجراء مع كلمة )حاًرا((	 ))يكرِّ

تطبيق:
• وت ال�شريع؛ �شاأ�شر اإىل احلروف املنّونة )بتنوين الفتح( يف بع�س الكلمات، واأريد منكم 	 م: دعونا نلعُب لعبَة ال�شّ

.  والكلمات هي:  بابة والو�شطى اإىل الأعلى هكذا  اأن ُت�شرعوا يف نطقها منّونًة مع ا�شتخدام الإ�شارة باإ�شبعي ال�شَّ
)حقيبًة، �شماًل، مزدحًما، م�شروراَ(.

• م: )ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التالميذ، ُثم يقوُم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب: دوري، دوركم(.	

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ �شكل تنوين الفتح عند اإ�شافته اإىل كلمات معطاة.

ـً( باأ�سكاله الكتابّية كافة( الّن�ساط )2(: �سوت الكلمات املنونة بالفتح يف كلمات خمتلفة باحلرف الأخري تنوين الفتح )

)5( دقائقالّن�ساط: اإ�سافة  التنوين اإىل كلمات لي�س بها �سوت ) تنوين الفتح( 
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 ممار�سة موّجهة، دورنا:
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الكلمة ) م�شرور( على ال�ّشبورة/الّلوحة، قائاًل �شنبداأ بقراءة الكلمة اأوًل من دون تنوين، 	 م: ُي�ِشرنْ

ثّم مع التنوين.:
• م ت: )م�شرور     م�شروًرا(.	
• م ت: معناها: فرًحا.	
• وهكذا مع كلمتي )�شمال   �شماًل، حقيبة   حقيبَة(	

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم :
• اأوًل من دون 	 الكلمة  التالميذ قراءة  اإىل  ، ويطلب  ال�ّشبورة/الّلوحة  املكتوبة على  الكلمة  اإىل  �ة  املعلِّم/   ُ ُي�ِشرنْ م: 

تنوين ثّم مع التنوين  مع ا�شتخدام الإ�شارة، هكذا: .
• ت: )م�شرور   م�شروًرا(.	
• م: معناها. 	
• ت: فرًحا.	

وهكذا مع كلمتي )�شمال   �شماًل، حقيبة   حقيبَة(
تطبيق:

• اأن ت�شرعوا يف قراءة 	 اإىل كلِّ كلمة، واأري��د منكم  املنونة بتنوين الفتح ؛ �شاأ�شر  دعونا نلعب لعبة ق��راءة الكلمات 
اإخ��راج )التنوين( مع �شوِت احل��رِف الأخ��ر. مع ا�شتخدام  اأوًل من دون تنوين ثّم مع التنوين ،مراعني  الكلمة 

. الإ�شارة ،هكذا : 
•  هيا لنبداأ:	

معناهاقراءة الكلمة بتنوين الفتحقراءة الكلمة بحركة الفتح
اأزدحم الف�شل اإذا كرث فيه التالميذمزدحماًمزدحم

كرة قدمكرًةكرة

فاكهة العنب املعروفةِعَنًباِعَنب

• م: يقول املعلِّم/ �ة �شاأ�شيف التنوين يف  نهاية الكلمة )م�شروًرا(، ويقوم ب�شحب اإ�شبعه اأ�شفل الكلمة كال�ّشهم املو�شح 	
بالّر�شم ويقروؤها: )م�شروًرا(  )ُيكّرر املعلِّم/ �ة ذلك مّرتني( مراعًيا اإخراج �شوت التنوين مع �شوت حرف الراء 

)م�شروًرا(.
• م: معناها: فرحاً.	

م�سروًرا �سمالم�سروَر حقيبًة�سمال حقيبة  
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ت�سعيف الفتح  )  ّ  (  منوذج

تقدمي الّن�ساط:
• م: اليوم �شنتعّلم نطق �شوت )ت�شعيف الفتح(، و�َشنلعُب لعبَة الإ�شارات. �شاأقراأ كلمًة فيها �شوت احلرف امل�شعف 	

دون  ولكن  نف�شها،  الكلمة  �شاأقراأ  ثّم   ، اأعلى هكذا  اإىل  الإبهام  اإ�شبع  ترفعون  واأنتم   )  َّ  ( الكلمة  بالفتح يف 
. َّ( واأنتم ت�شرون باإ�شبع الإبهام اإىل  اأ�شفل هكذا  ت�شعيف احلرف املفتوح احلرف امل�شعف )�

منوذج، دوري: 
• َّ ( يف كلمة :	 م: اأريد منكم اأن ت�شتمعوا اإىل �شوت احلرف وهو م�شعف بالفتح ) �
• ( امل�شعف بالفتح، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	 قوا( فيها �شوت )رَّ م: كلمة )تفرَّ
• ( امل�شعف بالفتح، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا 	 م:كلمة )خَرج( لي�س فيها �شوت )رَّ
• �( امل�شعف بالفتح، لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأعلى هكذا      	 د(  فيها �شوت )حَّ م: كلمة )توحَّ
• �( امل�شعف بالفتح؛ لذلك �َشاأ�شُر بالإبهام اإىل اأ�شفل هكذا  	 م: كلمة )اأَحد( لي�س فيها �شوت )حَّ

ممار�سة موّجهة، دورنا :
• م: هيا مُنّيز معاً �شوت احلرف املفتوح امل�شعف بالفتح ) َّ (. 	
• قوا(	  م: كلمة )تفرَّ
• م ت:  	
• م:  كلمة )خَرج (	
• م ت: 	
• د ، اأَحد(.	 )وهكذا مع كلمتي)توحَّ
• م: ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التالميذ، ثمَّ يقوم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب : )دوري ، دوركم(.	

 ممار�سة م�ستقّلة، دوركم:
• اأ�شروا بالإبهام اإىل اأعلى، اإذا �شمعتم �شوَت احلرف م�شعفاً بالفتح ) َّ( يف الكلمة ، واأ�شروا ِبها اإىل اأ�شفل اإذا مل 	

ت�شمعوه. الآن قوموا باإغما�س اأعُيِنُكم.
• قوا(	 م: كلمة )تفرَّ
• م ت: 	
• م:  كلمة )خَرج (	
• م ت: 	
• د ، اأَحد(.	 )وهكذا مع كلمتي)توحَّ

تطبيق:
• ع(.	 )يكّرر املعلِّم/ �ة اللُّعبَة ال�ّشابقَة م�شتعيناً بقائمة الكلمات )َعلََم، علَّم(،)قطع، قطَّ

الّن�ساط الأول: متييز �سوت ت�سعيف الفتح  �سماعيًّا

ر�س)الوحدة اليمنية( اجلزء الأول، الوحدة)5(، الدَّ  

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ �شوت ت�شعيف الفتح عند اإ�شافته اإىل كلمات معطاة.
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تقدمي الّن�ساط:
• م: يقول املعلم / �ة: اليوم �شنتعرف على �شوت احلرف امل�شعف نظقاً وكتابة.	

منوذج: )دوري(
• ُ املعلِّم/ �ة اإىل الّلوح خماطًبا التالميذ: الآن �شنتعّرف �شوَت احلرف امل�شعف بالفتح ) َّ ( يف و�شط الكلمة 	 م: ُي�ِشرنْ

واآخرها قائال: ياأتي احلرف امل�شعَّف بالفتح يف و�شط الكلمة )   َّ ( وعلى اآخر الكلمة ) َّ (
• قوا( قائاًل: الت�شعيف عبارة عن حرفني مت�شابهني ومتجاورين 	 ُ املعلِّم/ �ة اإىل احلرف امل�شعف يف كلمة )تفرَّ م: ُي�ِشرنْ

(  م�شًرا اإىل احلرف  - كما يف كلمة )تفررقوا( – اأدجما مًعا ليكونا �شوًتا واحَدا وحرًفا واحًدا عليه �شدة  هكذا )رَّ
( ال�شغط على الهواء اخلارج يف اأثناء النطق. قوا(، مراعياً عند نطق �شوت )رَّ يف كلمة )تفرَّ

• ع(.	 د( ، )قططع   قطَّ م: يكرر الإجراء مع كلمتي )توححد  توحَّ
ممار�سة موّجهة، دورنا: 

• قوا( قائاًل: الت�شعيف عبارة عن حرفني مت�شابهني ومتجاورين 	 ُ املعلِّم/ �ة اإىل احلرف امل�شعف يف كلمة )تفرَّ م: ُي�ِشرنْ
(  م�شًرا اإىل احلرف  - كما يف كلمة )تفررقوا( – اأدجما مًعا ليكونا �شوًتا واحَدا وحرًفا واحًدا عليه �شدة  هكذا )رَّ

( ال�شغط على الهواء اخلارج يف اأثناء النطق. قوا(، مراعياً عند نطق �شوت )رَّ يف كلمة )تفرَّ
• قوا(: ثم ي�شاأل: ما ال�شوت؟	 م: ي�شر املعلم/ة اإىل �شوت )رَّ( يف كلمة )تفرَّ
• 	.) م ت: )رَّ
• ع(	 د( ، )قططع  قطَّ م: يكرر الإجراء مع كلمتي )توححد  توحَّ
• ( مع ال�شغط على الهواء اخلارج يف اأثناء النطق.	 � ( )طَّ م ت: )حَّ

ممار�سة م�ستقّلة، دوركم:
• قوا(: ثم ي�شاأل: ما ال�شوت؟	 م: ي�شر املعلم/ة اإىل �شوت )رَّ( يف كلمة )تفرَّ
• 	.) ت: )رَّ
• ع(	 د( ، )قططع  قطَّ م: يكرر الإجراء مع كلمتي )توححد  توحَّ
• ( مع ال�شغط على الهواء اخلارج يف اأثناء النطق.	 � ( )طَّ ت: )حَّ

تطبيق:
• اأن 	 وت ال�شريع؛ �شاأ�شر اإىل احلروف امل�شعفة )بالفتح( يف بع�س الكلمات، واأريد منكم  م: دعونا نلعُب لعبَة ال�شّ

مة ، ثمَّ ، اليمنيَّة، الإ�شالميَّة( ُت�شرعوا يف نطقها م�شعفة والكلمات هي: )مق�شَّ
• م: )ُيالحظ املعلِّم/ �ة جتاوَب التالميذ، ُثم يقوُم بت�شويِب ال�شتجابات اخلطاأ، بتوظيف اأ�شلوب: دوري، دوركم(.	

الّن�ساط الثاين: متييز احلرف امل�سعف بالفتح )  َّ( نطقًا وكتابة

الهدف :  اأن ميّيز التلميذ �شكل ت�شعيف الفتح عند اإ�شافته اإىل  كلمات معطاة.
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تقدمي الّن�ساط:
• م: اأخرب التالميذ اأننا �شنقوم بلعبة قراءة  الكلمات وتقطيعها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني 	

الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• م�شتخدماً 	 والطويلة  الق�شرة  اأ�شواتها  اإىل  قرائياً  وتقطيعها   ،) اليمنيَّة  مة،  )مق�شَّ الكلمات  بقراءة  �شاأقوم  م: 
الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت هكذا )م�/�ق�ش�/�ش�/�م�/�ة ، ال�/�ي�/�م�/�ني�/�ي�/�ة(. 

• )ل ي�شتخدم املعلم عالمات التقطيع على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.	
ممار�سة م�ستقلة:دوركم

• مة ، اليمنيَّة( مع تقطيعها قرائًيا اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة. 	 م: اقروؤوا الكلمات )مق�شَّ
• ت: يقروؤون الكلمات )م�/�ق�ش�/�ش�/�م�/�ة ، ال�/�ي�/�م�/�ني�/�ي�/�ة( ويقطعونها قرائًيا اإىل اأ�شوات ق�شرة وطويلة.	
• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت، قال دوري؛ واأعاد نطق الكلمة التي وقع 	

فيها اخلطاأ.
تطبيق:

• اأننا �شنقوم بلعبة 	 م: نظم تالميذ ال�شف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم اأخربهم 
قراءة تقطيع الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.

• مقطعة 	 ق��راءة  الإ�شالميَّة(  اليمنيَّة،   ، ث��مَّ   ، مة  )مق�شَّ الكلمات  ق��راءة  )اأ(  الفريق  جمموعات  اإح��دى  اإىل  اطلب 
الإ�شارات واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل  م�شتخدمني 
ف��اإذا �شححت اخلطاأ  اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ �شجل للفريق )اأ( نقطة واح��دة،  اأما  للفريق )اأ( ثالث نقاط، 
اإحدى جمموعات الفريق )اأ( اأظف للفريق نقطة واحدة فت�شبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت اخلطاأ 

جمموعة من الفريق )ب( �شجل نقطة ل�شالح الفريق)ب(.
• م: وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة.	
• ( قراءة 	 �شدَّ اإنَّهم،   ، التفَّ  ، الكلمات )اجلغرافيَّة  تقراأ  اأن  اإح��دى جمموعاته  اإىل  الفريق )ب( اطلب  اإىل  انتقل  م: 

التي  نف�شها  الإج���راءات  طبق  ثم   ، اخلطاأ  وتكت�شف  ت�شمع  الأخ��رى  واملجموعات  الإ���ش��ارات  م�شتخدمني  مقطعة 
طبقتها مع الفريق )اأ( لإدارة لعبة القراءة.

• م: اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز.	

الن�ساط ) 3 ( التقطيع القرائي للكلمات

الهدف :  اأن يحلل التلميذ- �شوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�شوات حروف م�شعفة ) َّ  ( اإىل مقاطعها ب�شكل �شحيح.
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ا�سرتاتيجيات املفردات
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العر�س
َراف. َجات � الَعَبُث � الإِ�شنْ الهدف :  اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق. املفردات :  َعِميَقة � ُمَدَرّ

التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َعِميَقٌة(، ويقراأ اجلملة )انظروا! هذه بئر َعِميَقٌة، وهذه اآلة 	

ترفع املياه( ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )بئر � ترفع( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف  من خالل الأ�شئلة 
الآتية:

• �س: من اأين ت�شتخرج املياه؟	
• ج: من البئر.	
• �س: ملذا ترفع املياه بالآلة من البئر؟	
• ج: لأن البئر عميق.	
• ويتو�شل اإىل معناها وهو: )مكان منخف�س اأ�شفل الأر�س فيه ماء(. 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاتره.	

املمار�سة املوجهة )دورنا(:
• َجات ... 	 م ت: يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى وهي: )اأحبُّ اأن اأرى املزارع واأرى اجلبل، واأرى املَُدَرّ

َجات(، ثم  َجات اجلبل ... ثم نزلوا اإىل الوادي( وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها وهي: )ُمَدَرّ ف�شعدواُمَدَرّ
يناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي )اجلبل � ف�شعدوا � نزلوا � الوادي(؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف وهو: )اأماكن زراعية يف اأماكن مرتفعة ي�شعد لها كالدرج(. 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َراُف فيه( على التالميذ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون 	 ت: يعر�س املعلم/ة جملة )فاليجوز الَعَبُث به اأو الإ�شنْ

الكلمة املراد معرفة معناها وهي: )العَبُث(، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح، وهي )الإ�شراف( ماذا نقول ملن يكرث 
�شراء الأ�شياء بدون حاجة وملن يكرث من الأكل دون جاجة الية اأو من املاء دون احلاجة األية ويناق�شونها؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف وهو: )الهدر واإ�شاعة ال�شيء فيما ليفيد(. 
• � يتخذ املعلم/ة الإجراءات ال�شابقة مع كلمة )الإ�شراف(.	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ا�سرتاتيجية مفاتيح ال�سياق منوذج

الوحدة | الثالثة، عنوان الدر�س :  اأحمد واأروى يف عطلة.
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ا�سرتاتيجية املعاين املتعددة منوذج

العر�س

الهدف :   
اأن يحدد التلميذ/ة معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق  

اأن ي�شتخدم التلميذ/ة املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(.  
ِهم. َتُلّ � ُي�شنْ املفردات :  حَتنْ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة .	

منوذج ) دوري ( : 
• َتلُّ ( لها 	 َتلُّ موقعاً جمياًل ، فاجلبال حتيط بها ... ( ويقول : كلمة ) حَتنْ م : يقراأ املعلم /ة جملة ) ... اأن املكال حَتنْ

 ) َتُلّ عدة معان ، وي�شر اإىل الكلمات املفاتيح  وهي ) موقعاً � اجلبال حتيط بها ( ويناق�شها ويقول : معنى كلمة ) حَتنْ
هو:    ) تاأخذ مكاناً ( . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َتُلّ اإ�شرائيل اأر�س فل�شطني(  التي حتوي الكلمة ال�شابقة 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) حَتنْ
املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي  )  اآخر، ويناق�س التالميذ يف الكلمات  ( مبعنى  َتُلّ نف�شها)حَتنْ

ِة(. ِب والُقَوّ لَُب بالقهروالَغ�شنْ َتُلّ ( هو:)ُت�شنْ اإ�شرائيل � فل�شطني ( ويقولون معنى كلمة ) حَتنْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ِهم اأبناوؤها يف بناء 	 ِهم ( على التالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معاين جديدة )ُي�شنْ ت : يعر�س املعلم/ة كلمة )ُي�شنْ

اأبنائه على هدية (يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة  ِهم الوالد بني  ُي�شنْ البالد وتطويرها ( و ) 
ِهم ( ، وي�شتخرجون الكلمات املفاتيح )بناء � تطوير( ، و) بني اأبنائه ( ويناق�شونها؛  املراد  معرفة معناها وهي : )ُي�شنْ

ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) ي�شارك ( ويف اجلملة الثانية : ) يعمل قرعة (  .  
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ) مالحظة : يعالج املعلم كلمتي )�شهرة و تطوير( عن طريق املرادف اأو املثال يف جملة جديدة ( .	

)8( دقائقالوحدة : الثالثة، عنوان الدر�س :  �شامل يف املكال.
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري (:
• َد ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة، وهي 	 م : يقول املعلم /ة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َيَتَفَقّ

َد( يف ال�شياق، ويناق�شها  َد(؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )َيَتَفَقّ ٌد(، واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )َيَتَفَقّ َد - َتَفُقّ )َتَفَقّ
مع الكلمات ال�شابقة، ويقول: اإذن معنى الكلمة هو:) يطمئن على الأحوال ، ويدقق فيها( .

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 اإذا كنا ل نعرف  معنى كلمة )َرِعَيَتُه( ميكننا  م ت : يقول املعلم /ة: 

اِعي( ويناق�شهم يف الكلمات، ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة ) َرِعَيَتُه  ( ؟  العائلة وهي )َرَعى – يرعي - الرَّ
يقراأ املعلم والتالميذ كلمة )َرِعَيَتُه( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة، وي�شتنتجون معناها وهو: )النا�س 

الذين لهم �شخ�س م�شوؤول عنهم يرعاهم ويهتمُّ ب�شوؤونهم(.
التطبيق:

• م : يحدد  املعلم/ة كلمة )َي�ُشدُّ ( للتالميذ ، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

الهدف :  اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(. 
. املفردات :  َيَتَفّقَد � َرِعَيَتُه � َي�ُشدُّ

)8( دقائقالوحدة : الثالثة، عنوان الدر�س :  عمر واملراأة.

ا�سرتاتيجية امل�ستقات ) عائلة الكلمة (. منوذج
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ا�سرتاتيجيات الفهم القرائي
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ورة والعنوان. الهدف :  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة رجل ا�شطاد دبًّا وو�شعه يف قف�س.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

ورة والعنوان  ا�سرتاتيجية التوقع من خالل ال�سُّ منوذج

)15( دقيقةالوحدة : الأوىل، الدر�س : مكر الثعلب.
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الهدف:  اأن يوّظف التلميذ/ة اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.
التهيئة:

• م: ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:
الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج)دوري(: 
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: � ماذا تعرف عن  اليمن قبل الوحدة؟) كانت مق�شمة اإىل �شطرين(	
• م: � ملاذا يطمح اأبناء اليمن باإعادة الوحدة ) ل�شعورهم اأنهم �شعب واحد منذ اأقدم الع�شور(.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م ت : � متى حتققت الوحدة اليمنية ؟ م ت: )يف يوم 22 مايو 1990(	
• م ت : � ما ال�شم الذي اأطلق على اليمن بعد الوحدة؟ م ت: ) اجلمهورية اليمنية(	
• م ت : � كيف اأ�شبحت اليمن بعد اإعالن الوحدة ؟ م ت: ) اأ�شبحت دولة كبرة من حيث امل�شاحة  وعدد ال�شكان واملوقع.(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت: � اأين تقع اليمن؟ ت :)اأ�شبح موقعها يطل على البحر الأحمر والبحر العربي(	
• ت: � ما ف�شل الوحدة اليمنّية؟ ت : )تعد منوذجا فريدا على طريق الوحدة العربية والإ�شالمية ال�شاملة.(	
• ت: � ماذا ن�شتفيد من الدر�س؟ ت: ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
• من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :	
• م التالميذ يف جمموعات عمل، بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم: 	 َنظِّ
• متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...	
• اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة وتدوينها 	

على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.
• م: ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

الوحدة: اخلام�سة  | الدر�س :  الوحدة اليمنية.

ا�سرتاتيجية الأ�سئلة املبا�سرة وغري املبا�سرة منوذج
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التهيئة:
• فقراته؛ 	 قراءة  اأثناء  ُف يف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  قائاًل: عندما  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة ُ م: يخاطُب 

مبراجعة  نقوم  ،ث��مَّ  الدر�س  يف  تالًيا  تقع  قد  التي  الأح���داَث  ن  ونخمِّ بالفعل،  حدثت  التي  الأح���داث  من  لنتاأّكد 
الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وفقاً للجدول الآتي: 

ُع اأن يت�سّمنه املقروء التايلما فهمته عاتيما اأتوقَّ منا�سبة توقُّ

النَّموذج)دوري(:
• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)... حديقة( �شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: 	

اأنا اأعرف اأن النحلة خرجت تبحث عن غذاء فو�شلت اإىل احلديقة 
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن جتد النحلة اأزهارا كثرًة و�شوف تاأخذ منها الغذاء.( 	
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث التي توقعها  يف  العمود الثاين.	
• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ،واأتوّقف  عند: )...اأ�شكن فيه( ؛ لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ،اأو غر منا�شٍب(، 	

قائال :اإّن توّقعي كان �شحيًحا: ) لقد وجدت النحلة اأزهارا كثرة يف احلديقة(.
• م:يكتب املعلم/�ة  احلكم على توقعاته يف العمود الثالث ، و�شحة احلكم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعّلم/�ةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )..... اأبحث عن غذاء( ، قائلني : �شنتاأكد من 	

الأحداث ال�شابقة
• لقد عرفنا اأن الزهرة �شمعت النحلة وهي تتمنى العي�س يف احلديقة واأنها �شاألتها من اأين جئت؟ فاأجابتها باأنها 	

جاءت تبحث عن غذاء.
•  م.ت : نتوقع اأن ترف�س الزهرة �شكن النحلة عندها، وتنع عنها الغذاء.	
• توّقعاتهم)منا�شبة،اأوغر 	 )...مكرمة عندنا(؛لتحديد �شّحة  ،ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/�ةوالتالميذ  يتابع  م ت: 

منا�شٍبة(
•  م.ت: ي�شتنتج املعلم والتالميذ باأن توقعهم مل يكن �شليما فالزهرة رحبت بالنحلة ، وطلبت منها البقاء �شيفة 	

مكرمة.

الهدف :   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.

الوحدة : الثانية | الدر�س : النحلة والزهرة.

ا�سرتاتيجيَّة الّتوّقع يف اأثناء القراءة منوذج
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• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
تطبيق:

• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند )....رحيقها احللو(، وي�شاألهم املعلم/�ة : هل �شتبقى النحلة 	
يف احلديقة اأم �شتغادر ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . 

ثم ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.
• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

  ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:
• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شرتاتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة 	

والعنوان ( مبا ورد يف الّن�س املكتوب ، وقدم لهم التغذّية الراجعة

مالحظة
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ا�سرتاتيجية املراقبة الّذاتّية  منوذج

التهيئة:
• ،ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعّلم/�ة  م: يخاطب 

،اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة 
تّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�ّسابقةما مل اأفهمه من الِفقرة املقروءةما فهمته من الِفقرة املقروءة

الّنموذج)دوري(:
• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م: يقراأ املعّلم/�ةالعبارة الأوىل ويتوقف عند: )... ك�شروا باب الدكان( ويقول : اأنا فهمت  اأن رجال كان لديه كلب  	

ويف ليلة  خرج الرجل وترك الكلب يحر�س الدكان، ومل اأفهم ملاذا ك�شر الل�شو�س الدكان
• م: يعود املعّلم/�ةلقراءة االعبارة مرة اأخرى ويقول لقد عرفت الآن �  ملاذا ك�شروا الباب لأن الرجل اأغلق الباب ومل 	

ي�شتطع الل�شو�س فتحه فك�شروه.
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهمه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• م ت:  يقراأ املعّلم/�ةوالتالميذ معا العبارة الثانية ، ويتوقفون عند)..ي�شده من مالب�شه( ويقولون:	
• م ت: لقد فهمنا اأن الكلب  هجم على الل�شو�س ولكن الل�شو�س هربوا ، ولكن مل نفهم ملاذا الكلب كان ي�شد �شاحبه 	

من مالب�شه.
• م ت: �شنعود لقراء العبارة ؛لنتعرف على ال�شبب ، لقد وجدنا اأن الكلب بعد هروب الل�شو�س تابع اأثرهم وعرف اأين 	

يختبوؤن ؛ لذلك كان ي�شد �شاحبه من مالب�شه حتى يدله عليهم.
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق 
• ت: يقراأ التالميذ مبفردهم  الفقرة الثالثة ويتوقفون عند ) خمباأ الل�شو�س( ،ويحددون ما الذي فهموه وما 	

الذي مل يفهموه وكيف لهم اأن يفهموه...
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	

الهدف:  | اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.

)15( دقائقالوحدة : الثانية، الدر�س : الكلب الويف.
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الأهداف:  اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الن�س القرائي | اأن يلّخ�س الّن�س القرائي يف فقرة �شغرة متكاملة
التهيئة:

• خالل 	 من  الّن�س،  يف  الرئي�شة  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة  يخاطب 
الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، هي:

1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟     
2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟    

3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف الفقرة بجملة واحدة ؟   
• و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س؛ لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرة متكاملة وفقاً للجدول الآتي:	

الفكرة العامة للن�سالِفقرة الثالثةالِفقرة الثانيةالِفقرة الأوىلالِفقرة
ما تدور حوله

اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة
اجلملة املعربة عن املقروء

ال�مل�خ�س
النموذج ) دوري ( :

• م: يقوم املعّلم/�ة بقراءة الفقرة الأوىل ، ويتوقف عند :) .. وعمرو( 	
• م: ي�شاأل املعّلم/�ة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة؟ )اأ�شهر امل�شلمات ، من 	

بني �شليم، اأ�شلمت  �شحابية ، �شاعرة لها اأربعة اأبناء( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .) اخلن�شاء ن�شبها واإ�شالمها(	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/�ةوالتالميذ القراءة مًعا، ويتوقفون عند )...فثبتوا( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )حثت، معركة ، على اجلهاد(	
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: حث اخلن�شاء اأولدها على اجلهاد .	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم اإىل نهاية الفقرة الأخرة ،وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة: )قتال، اغدوا، خرج، ن�شحها مواجهة العدو، قاتل، فا�شت�شهدوا، 	

احلمد هلل الذي �شرفني با�شت�شهادهم(

)15( دقائقالوحدة الثالثة، | الدر�س : اأم ال�شهداء.

ا�سرتاتيجيَّة التَّلخي�س منوذج
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•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: موقف اخلن�شاء من ا�شت�شهاد اأولدها. 	
• م:  ي�شجل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�ّشبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/�ة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرة مرتابطة.
• دفاتركم 	 اجلمل يف  تكتبون  واأنتم  ال�شبورة،  على  واجلمل غر مرتابطة  ال��رواب��ط   ح��روف  عليكم   �شاأعر�س  م: 

،وت�شعون الروابط بني اجلمل ،ثّم تقروؤون الفقرة مرتابطة .
• الروابط هي: )من  ، يف ، على ، و ، حتى  ، اأن(	
• اجلمل هي :" اخلن�شاء )   (   اأ�شهر امل�شلمات ،)   (هي بنت �شليم ، كان لديها اأربعة اأبناء،حثتهم )   ( اجلهاد والثبات 	

)   (املعركة ، ذهب الأبناء الأربعة لأر�س املعركة ، وقاتلوا ب�شجاعة )    ( ا�شت�شهدوا جميعا ، فلما عرفت اخلرب 
حمدت اهلل ودعت اهلل )    ( يجمعها بهم )   (   اجلّنة "

• م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقرتاح عنوان اآخر للّن�س.	
• م: ي�شجل  املعلم/�ة العناوين املقرتحة ، ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرتحة،  العناوين  ،ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   ، التالميذ  كتب  ما  املعلم/�ة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة.
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التهيئة:
• م: يكتب املعلم/�ة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح، ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي :

الإجاباتالأ�سئلة

الّنموذج)دوري(: 
• ِمع املعّلم/�ةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع، وهم من�شتون، ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً، ويكرر ذلك 	 م: � ُي�شنْ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/�ة  نف�شه:	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )حّب البلبل للحرية(.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/�ةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/�ةالأ�شئلة الآتية،ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م:  ما البيت الذي يدّل على اأّن البلبل متع �شاحبه ؟ م ت: هو البيت:الثاين.	
• م: مااأ�شا�شيات احلياة من وجهةنظر �شاحب البلبل  يف الأبيات؟ م ت: )القف�س ، املاأكل ، امل�شرب(	
• م: مااأ�شا�س احلياة من وجهة نظر البلبل  يف الأبيات؟ م ت: ) احلرّية(	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/�ة التالميذ الأ�شئلة الآتية، ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ملاذا اختلفت وجهتا نظر البلبل و�شاحبه اإىل احلياة؟	
• احلرّية 	 ميثل  والبلبل  حياته  ح�شاب  على  ولوكان  البلبل  ا�شتغالل  اإىل  و�شعى  اأنانيا  كان  البلبل  �شاحب  لأن  ت: 

واخلال�س. )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(.
• م: �شع فكرًة تلخ�س م�شمون الأبيات؟ ت: حّب احلرية ، حكاية البلبل مع الطفل) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمُع املعّلم/�ة اإىل اإجابات التالميذ، ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	

الوحدة )الثانية(  | الدر�س :   ن�شيد احلرية.

ا�سرتاتيجية الّتلحني واحلمولة الفكرّية منوذج

الأهداف:   اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد. اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.
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النموذج املتكامل
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الوعي ال�شوتي

)3( دقائقن�ساط )1( : ا�ستبدال �سوت  )فا ، ُف ، ِف(: )�سماعيًا(:

تقدمي الن�ساط:
• م: اليوم �َشنلعُب لعبَة ا�شتبداِل الأ�شواِت، �شاأقوُم بنطِق كلمٍة مكّونة من اأ�شواٍت �شبَق لكم درا�شُتَها، مع �شوت )ف(، 	

وِت الآخر. ًة اأخرى  بال�شّ و�شنقوم با�شتبداِل �شوت اآخر بهذا ال�شوت، وننطُق الكلمَة َمرَّ
منوذج : )دوري(

• اٍت(	 ِ اأو ثالَث َمرَّ م: كلمة "   َفاِئَدة  " )ُيَكّرُرَها املعلُِّم َمّرَتنينْ
• م: عندما اأ�شُع �شوَت "ما " مكاَن �شوِت "فا" ت�شبُح الكلمُة "َماِئَدة "، مبعنى "مائدة الطعام". 	
• م: وعندما اأ�شُع �شوَت "َزا" مكاَن �شوِت "فا" ت�شبُح الكلمُة "َزاِئدة" مبعنى "�شيء زائد"..	

ممار�سة م�ستقلة: )دوركم(
• م: كلمة "َفاِئدة" عندما اأ�شع �شوت "ما" مكان �شوت "فا" ت�شبح املفردات: 	
• ت: "َماِئدة" ، مبعنى : مائدة الطعام        .	
• م: وعندما اأ�شع �شوت "َزا" مكان �شوت "فا" ت�شبح الكلمة	
• ت: )َزاِئدة( ، �شيء زائد	

تطبيق:
• ًنا بقائمة الكلمات الآتية: 	 َتِعينْ عزيزي املعلم اعط التالميذ فر�شة ا�شتبدال �شوت اآخر باأ�شوات احلرف )ف( ُم�شنْ

)ُفُنون = ُجُنون ، ِفَداء = ِنَداء(، اإذا تعذر عليهم قدم الدعم املنا�شب با�شتخدام )دوركم(

تقدمي الن�ساط:
• م: �شنقوم بنطق كلمات فيها �شوت )ف( ثم �شنحذف ال�شوت من الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	

منوذج  )دوري(:
• م: كلمة )�َشانَْفر( فيها �شوت )ف( ومعناها )ذهب اإىل بلد اأخرى(.	
• م: عندما نحذف �شوت حرف ) ف( منها ت�شبح الكلمة )�َشاَر ( ومعناها ) م�شى(.	

ممار�سة م�ستقلة: )دوركم(
• م: كلمة )�َشاَفر( فيها �شوت )ف( ومعناها )ذهب اإىل بلد اأخرى(.	
• ت: )�َشاَفر( يحذف منها �شوت )ف( فت�شبح )�َشاَر( ومعناها )م�شى(.	

تطبيق:
• م: يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ حذف �شوت )ف( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	

معناها والكلمات هي: )ِفَداء = َداء ، ُفُنوُن = ُنوُن(.

• وتي :) ا�شتبدال ، اأو حذف ، اأو اإ�شافة ( على كلمات معطاة 	 الهدف :  اأن يطبِّق الّتلميذ اأحد م�شتويات الوعي ال�شَّ
حتوي اأ�شوات حرف )ف(.

)3( دقائقن�ساط )2( :  حذف اأ�سوات احلرف )ف َ ، ِف(:

الوحدة )1(، الدر�س  :  "ذكاء القا�سي" منوذج متكامل
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تقدمي الن�ساط:
• ال�ّشاِبَقة، 	 ال�شفوف  َتَعلُُّمَها يف  مَتَّ  ُمَكّوَنة من حروف  لكلمات  وتّية  ال�شَّ املقاطع  الأ�شوات/  �شاأقوم بنطق بع�س  م: 

وتّية؛ لتكويِن كلمة واحدة. و�شتحاولون دمج هذه الأ�شوات/ املقاطع ال�شَّ
منوذج دوري :

• م: اأنطق كلمة " َد/ َفا / ِت� / �ر " جمزاأًة اإىل اأربعة مقاطع، ثم اأنطق املقاطع ال�شوتية للكلمة مركبة مع بع�شها 	
ُر املَُعلُِّم ذلك مرتني( ومعناها: )جمع دفرت (. َكرِّ فت�شبح "َدَفاِتر "، )وُيُ

ممار�سة م�ستقلة: دوركم
• ُن كلمة " َدَفاِتر "، ثم �شتنطقونها كاملة.	 م: الآَن �شتقومون بنطق الأ�شوات/املقاطع اّلتي ُتَكوِّ
• ت: " َد/ َفا / ِت� / �ر " ، ت�شبح  " َدَفاِتر " ، معناها: )جمع دفرت (.	

تطبيق:
• ًنا بقائمة الكلمات التالية(: )  ُف� / �ُنو / ن ، ُر / ُفو / ُف ، ِف� / دا / ء(.	 َتِعينْ ُر املَُعلُِّم اللُّعَبة ال�ّشاِبَقة "�شماعاً" ُم�شنْ َكرِّ م: )ُيُ

)3( دقائقن�ساط )4( :  مزج اأ�سوات لتكوين كلماٍت ِبَها �سوت )فا ، ُف ، فو ، ِف( �سماًعا

ن�ساط  )3( : اإ�سافة �سوت )َف ، ُف ، ِف(  )�سماعيًا(  :

تقدمي الن�ساط:
• م: �شنقوم بنطق كلمات لي�س فيها �شوت ) ف( ثم �شن�شيف �شوت ) ف( اإىل الكلمة ونقروؤها ثم نو�شح معناها.	

منوذج  )دوري(:
• م: كلمة )َداء ( لي�س فيها �شوت )ف ( ومعناها ) مر�س(.	
• م: عندما ن�شيف اإليها �شوت حرف )ف( ت�شبح الكلمة )ِفَداء ( ومعناها ) حماية الغر (.	

ممار�سة م�ستقلة )دوركم(
• م: كلمة )َداء( لي�س فيها �شوت )ف( ومعناها )مر�س(.	
• ت: ) داء(  ن�شيف اإليها �شوت )ف ( ت�شبح )ِفَداء(. ومعناها )حماية الغر (.	

تطبيق:
• م: يقوم املعلم بنطق الكلمات كلمة كلمة ويطلب اإىل التالميذ اإ�شافة �شوت )ف( لتكوين كلمات جديدة وتو�شيح 	

اَدَف ،  ُنون = ُفُنون( اَد = �شَ معناها والكلمات هي: )�شَ

)3( دقائق

الهدف :  اأن يكون التلميذ كلمات من اأ�شوات حروف معطاه �شماًعا.  
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�شوت احلرف 

الهدف : اأن ميّيز التلميذ اأ�شوات ) ف  ( من خالل كلمات معطاة  

تقدمي الن�ساط:
• ِط ( الفتحة، وال�شمة، والك�شرة 	 بنْ َنا يف ال�شفني )الأول والثاين( �شوَت حرِف )ف( مبختلِف حركاِت ال�شَّ فنْ م: َتَعرَّ

الآَن    ، النهاية)  البداية، ويف الو�شط، ويف  ة( يف  َكافَّ بالألف وال��واو والياء، وباأ�شكال احلرِف  وال�شكون)  ومم��دوداً 
�َشُنميُز �شويًّا �شوت احلرف)ف( مفتوًحا، وم�شموًما، ومك�شوًرا و�شاكًنا وممدوداً بالألف  والواو والياء.

منوذج  دوري: 
• 	  ) ( م: كلمة "َفَتَح" التي فيها �شوت )َف ( مفتوًحا، َتُكوُن اإ�شارُتَها  
• 	  ) ( م: كلمة " ُفَتات" التي فيها �شوت )ُف( م�شموًما، َتُكوُن اإ�شارُتَها  
• 	 ) ( م: كلمة "ِفراء" التي فيها �شوت ) ِف ( مك�شوًرا، َتُكوُن اإ�شارُتَها   
• 	 ) ( ( �شاكناً، َتُكوُن اإ�شارُتَها     ل" التي فيها �شوت )فنْ م: كلمة " َحفنْ
• 	  ) ( ُدوًدا بالألف، َتُكوُن اإ�شارُتَها  م: كلمة " َفاِر�س" التي فيها �شوت ) َفا ( مَمنْ
• 	   ) ( ُدوًدا بالياء، َتُكوُن اإ�شارُتَها           م: كلمة "َنِفينْ�س" التي فيها �شوت )يِف( مَمنْ
• 	  ) ( ُدوًدا بالواو، َتُكوُن اإ�شارُتَها         م: كلمة "َرُفونْف" التي فيها �شوت )ُفو( مَمنْ

ممار�سة م�ستقلة :دوركم
• َتوي على �شوِت حرف ( ِف ) مفتوًحا وم�شموًما ومك�شوًرا و�شاكًنا 	 م: ينطق املَُعلُِّم/ُة بع�س الكلمات ال�شابقة التي حَتنْ

ُدوًدا بالواو، وممدوداً بالياء ويطلب اإىل التالميذ رفع اأ�شابعهم طبًقا لالإ�شارات ال�ّشاِبَقة. ُدوًدا بالألف ومَمنْ ومَمنْ
• م: ُيالِحُظ املَُعلُِّم/ُة مدى جتاوب التالميذ يف ا�شتخداِمِهم الإ�شاراِت املنا�شبة عنَد َتييِز الأ�شوات.	

تطبيق:
• ًنا بكلمات اأخرى من قائمِة الكلماِت الآتية:	 َتِعينْ م: ُيوا�شل املَُعلُِّم/ُة اأداء هذا النَّ�َشاط مع التالميذ ُم�شنْ
• ل (	 فنْ ِفي ، الطِّ َفه ، َدَفاِتر ، ُفُنون ، ُرُفوف ، ِفَداء ، ِب�َشينْ )ِن�شنْ

( باأ�شكاله املختلفة   )5( دقائقالن�ساط )1( : تييز �شوت احلرف )ف َ، فا، ُف، فو، ِف، يف، فنْ
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تقدمي الن�ساط:
• م: اأخرب التالميذ اأننا �شنقوم بلعبة قراءة  الكلمات وتقطيعها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني 	

الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
منوذج : دوري :  

• َفه ، َدَفاِتر (، وتقطيعها قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدماً الإ�شارات 	 م: �شاأقوم بقراءة الكلمات )ِن�شنْ
� / �َف� / �ه ، َد/ فا/ ِتر(  املنا�شبة لكل �شوت هكذا ) ِن��شنْ

• )ل ي�شتخدم املعلم عالمات التقطيع على اللوح اأو ال�شبورة، بل تتم عملية التقطيع �شوتياً فقط(.	
ممار�سة م�ستقلة:دوركم

• َفه ، َدَفاِتر ( مع تقطيعها قرائًيا اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات 	 م: اقروؤوا الكلمات )ِن�شنْ
املنا�شبة لكل �شوت.

• � / �َف� / �ه ، َد/ فا/ ِتر  ( ويقطعونها   قرائًيا اإىل اأ�شوات ق�شرة وطويلة م�شتخدمني 	 ت: يقروؤون الكلمات )  ِن��شنْ
الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.

• م: يالحظ التالميذ �شماعاً وم�شاهدة فاإذا لحظ خطاأ يف نطق ال�شوت اأو ا�شتخدام الإ�شارة قال دوري؛ واأعاد نطق 	
الكلمة التي وقع فيها اخلطاأ م�شتخدماً الإ�شارة الدالة لكل �شوت من اأ�شواتها.

تطبيق:
• اأننا �شنقوم بلعبة 	 م: نظم تالميذ ال�شف يف فريقني )اأ ، ب( ونظم كل فريق يف جمموعات �شغرة، ثم اأخربهم 

قراءة تقطيع الكلمات قرائياً اإىل اأ�شواتها الق�شرة والطويلة م�شتخدمني الإ�شارات املنا�شبة لكل �شوت.
• َفَتَح   ( ق��راءة مقطعة م�شتخدمني الإ�شارات 	  ، َفِهَم  اإح��دى جمموعات الفريق )اأ( ق��راءة الكلمات )    اإىل  اطلب 

واملجموعات الأخرى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ، فاإذا قراأت املجموعة ب�شورة �شحيحة �شجل للفريق )اأ( ثالث نقاط، 
اأما اإذا وقعت املجموعة يف خطاأ �شجل للفريق )اأ( نقطة واحدة، فاإذا �شححت اخلطاأ اإحدى جمموعات الفريق )اأ( 
اأظف للفريق نقطة اأخرى فت�شبح نتيجة الفريق نقطتني، اأما اإذا �شححت اخلطاأ جمموعة من الفريق )ب( �شجل 

نقطة ل�شالح الفريق )ب(.
• م: وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة.	
• م: انتقل اإىل الفريق )ب( اطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمات )   َفِهَم ، َفَتَح   ( قراءة مقطعة م�شتخدمني 	

الإ�شارات واملجموعات الأخ��رى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ ، ثم طبق الإج��راءات نف�شها التي طبقتها مع الفريق )اأ( 
لإدارة لعبة القراءة.

• م: اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز.	
• م: وجه جمموعات الق�شم )اأ( اإىل اإعادة قراءة الكلمات مقطعة.	
• م: انتقل اإىل الفريق )ب( اطلب اإىل اإحدى جمموعاته اأن تقراأ الكلمات )   َفِهَم ، َفَتَح   ( قراءة مقطعة م�شتخدمني 	

الإ�شارات واملجموعات الأخ��رى ت�شمع وتكت�شف اخلطاأ ، ثم طبق الإج��راءات نف�شها التي طبقتها مع الفريق )اأ( 
لإدارة لعبة القراءة.

• م: اجمع نقاط الفريقني والفريق احلا�شل على اأكرث النقاط هو الفائز	

الن�ساط )2( : التقطيع القرائي للكلمات

• الهدف :  اأن يحلل التلميذ- �شوتياً- كلمات معطاة حتوي اأ�شوات )  ف  ( اإىل مقاطعها ب�شكل �شحيح.	

)7( دقيقة
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التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات  بوا�شطة مفاتيح ال�شياق.	
• منوذج) دوري (:	
• م: يكتب املعلم /�ة جملة )َفَقَدتنْ امراأة طفلها، فراأت امراأة اأخرى حتمله( على ال�شبورة، وي�شع خًطا حتت الكلمة 	

املراد معرفة معناها.
• م: يقراأ املعّلم/�ة اجلملة ،ويركز على كلمة:) َفَقَدتنْ ( .	
• م: يخرب املعّلم/�ة الّتالميذ/ التلميذات ،قائال: اأنا اأريُد اأن اأعرف معنى كلمة ) َفَقَدتنْ (؛ لذلك �شاأقوم بتحديد 	

الكلمات املفاتيح ال�شابقة والالحقة التي �شتو�شح يل املعنى وهي: )طفلها(، )امراأة اأخرى حتمله(.
• م: ي�شاأل املعّلم/�ة نف�شه ماعالقة هذه املفاتيح بالكلمة التي اأريد معرفة معناها، يناق�شها مع نف�شه � ب�شوت مرتفع 	

� م�شتعينا بالأ�شئلة الآتية:
ماذا ح�شل للطفل؟   

اأين راأت املراأة الطفل؟   
• ويقول : لقد اأكت�شفت املعنى هو: ) اأ�شاعتنْ (.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة ) َفَقَدتنْ ( معناها ) اأ�َشاَعتنْ ( ، ويدون التالميذ الكلمة ومعناها يف 	

دفاترهم.
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م: يكتب املعلم /�ة جملة اأخرى )اختلفت املراأتان وَتَناَزَعَتا على الطفل، ثم ذهبتا اإىل القا�شي( على ال�شبورة، وي�شع 	
خًطا حتت الكلمة املراد معرفة معناها.

• م ت: يقراأ املعّلم /�ة والّتالميذ اجلملة، ويركزون على كلمة )َتَناَزَعَتا(.	
• معنى 	 ت�شاعد يف حتديد  التي  والالحقة  ال�شابقة  املفاتيح  الكلمات  التِّلميذات عن   / التَّالميذ  املعّلم/�ة  ي�شاأل  م: 

الكلمة 
• (، )َذَهَبَتا اإىل القا�شي(.	 ت:)اختلفتنْ
• معناها 	 معرفة  امل��راد  بالكلمة  املفاتيح  الكلمات  عالقة  يف  ويناق�شهم  الّتالميذ،  اإجابات  اإىل  �ة  املعلم/  ي�شتمع  م: 

م�شتعيًنا بالأ�شئلة الآتية: 
ماذا ح�شل بني املراأتني؟   
ملاذا ذهبتا اإىل القا�شي؟   

املفردات

الهدف:   اأن يحدد الّتلمِيُذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ُه . �ِشُمُه – َدعنْ َعتنْ – �َشاأقنْ املفردات :  َفَقَدتنْ – َتَناَزَعَتا – اَدّ

)8( دقائقال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.
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• م: ي�شاأل املعلم/�ة الّتالميذ / الّتلميذات  عن معنى الكلمة الذي تو�شلوا اإليه من ال�شياق.	
• ت كلُّ واحدة الأخرى اأو جتاذبتا(.           	 ت:  املعنى هو: )تخا�شمتا و�شدَّ
• ت كلُّ واحدة الأخرى اأو جتاذبتا(، 	 م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة )َتَناَزَعَتا( معناها:)تخا�شمتا و�شدَّ

ويدون التالميذ الكلمة ومعناها يف دفاترهم.
التطبيق:

• م: يكتب املعلم /�ة جملة ) ... َفادََّعتنْ كل منهما اأن الطفل لها( على ال�شبورة، وي�شع خًطا حتت الكلمة املراد معرفة 	
معناها.

• ال�شابقة 	 املفاتيح  الكلمات  (، ثم حتديد  َع���تنْ )ِاَدّ كلمة  والرتكيز على  قراءتها مبفردهم،  الّتالميذ،  اإىل  م: يطلب 
والالحقة للكلمة؛ ملعرفة املعنى.

• م: يختار املعّلم/�ة اأحد التالميذ ليدير نقا�ًشا مع زمالئه )على اأن يختار يف كل مرة تلميذا ميثل  دور املعلم(	
• للكلمة 	 والالحقة  ال�شابقة  املفاتيح  الكلمات  عن  زم��الءه  وي�شاأل   ، حتتها  خط   بو�شع  الكلمة  التلميذ  يحدد  ت: 

وعالقتها بالكلمة املراد معرفة معناها )اأنَّ الطفل لها(، و يدير نقا�شا معهم م�شتعينا بالأ�شئلة الآتية:
َعتنْ املراأتان؟ ماذا اَدّ   

براأيك ملن الطفل؟ وملاذا؟   
• حتى يتو�شلوا اإىل معنى الكلمة من خالل ال�شياق.	
• ( معناها )زعمت كل واحدة اأنه لها – قالت كلُّ واحدة �شدقاً 	 َعتنْ ت: يكتب التلميذ الكلمة ومعناها على ال�شبورة )ِاَدّ

اأو كذباً اأَنّ الطفل لها اأو خا�شمت فيه (.
• م: يالحظ املعّلم/�ة اإجابات التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يطلب املعلم/�ة اإىل التالميذ تدوين الكلمة ومعناها يف دفاترهم	
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ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية.

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الهدف:   اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن طفل عمل م�شكلة واأتوقع اأن املراأتني حتاولن 	

الدفاع عنه من توبيخ والده.
التطبيق:

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

التهيئة:
• يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �شنقراأجمال اأو فقراٍت من الّدر�س ،ونقف عند بع�س كلماتها ،اأو يف 	

نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة تّكننا 
من فهمه وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

الفهم القرائي
)15( دقيقة



ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 50

النموذج )دوري( :
• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م:  يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند )..ذهبتا اإىل القا�شي( ويقول: اأنا فهمت اأن امراأة فقدت طفلها وراأت 	

امراأة اأخرى حتمله ولكن مل اأفهم ملاذا ذهبتا اإىل القا�شي؟
• م: يعود املعلم/�ة لقراءة الفقرة نف�شها ويقول : لقد عرفت الآن املراأتان ذهبتا اإىل القا�شي لأن كل منهما تريد 	

الطفل لها.
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهمه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• م ت : يقراأ املعلم/�ة والتالميذ  مًعا الفقرة الثانية ويتوقفون عند: ) ..منكما ن�شفه( ،ويقولون:	
• م ت: لقد فهمنا اأن كل امراأة ادعت اأن الطفل طفلها واأن القا�شي �شيعطي كل امراأة ن�شف الطفل ولكن مل نفهم 	

ملاذا قال القا�شي �شاأق�شم الطفل اإىل ن�شفني؟ 
• م ت : يعيد املعلم/�ة والتالميذ قراءة الفقرة نف�شها ،ويقولون: 	
• م ت: لقد فهمنا اأن القا�شي قال: �شاق�شم الطفل اإىل ن�شفني لأن املراأتني تنازعتا عليه .	
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق 
• ت: يقراأ التالميذ الفقرة حتى النهاية ، ويحددون ما الذي فهموه يف الفقرة وما الذي مل يفهموه ويعيدون قراءة 	

الفقرة نف�شها حتى  يتو�شلوا اإىل معرفة ال�شيئ الذي مل يفهموه...
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة	
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الدرو�س
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الوعي ال�سوتي : 

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)د(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َد1،1َدا1،1ُد1،1دو1،1ِد1،1ِدي1،1ْد(.	
• كلمات التطبيق: 	

ِديِقي1،1َبْدُر(. َد1،1َداُر1،1اأْحَمُد1،1َتُدوُر1،1َناِدُر1،1�سَ )ِلَيْتَفقَّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)د(.1
• ال�سوت : )ُدو1،1َدا،1ْد،1َد1،1ِد(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)�سادم1=1�سام(.  
الإ�سافة :1)َناُر1=1َناِدُر(.  

ال�ستبدال:)َتُدوُر1=1َتُفوُر1=1َتُثوُر(،  
111)َداُر1=1َناُر(1،)بْدُر1=1َبْذُر(. 1 1

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• معطاة1	 كلمات1 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
ب�سكل1 مقاطعها1 اإىل1 )د(1 احلـــرف1 اأ�ـــســـوات1 حتـــوي1

�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

َد،1َبْدُر(. ِديِقي1،1ِلَيْتَفقَّ )َناِدُر،1�سَ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )د(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )َدا1– ُد1– دو(.	
• كلمات التطبيق: )َدا1/1ُر1=1َداُر1(،	

1)اأحـ1ْ/1ـَمـ1/1ـُد1=1اأحمُد1(،1)تـ1َ/1ـُدو1/1ُر1=11تُدوُر(. 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثحب الوالدين وتقديرهم11 اجلزء الأول

مراجعة الأ�شوات
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التهيئة:
• اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• ُمُه( ثم 	 رَتِ ُمُه( ، ويقراأ اجلملة )اإنني اأحب والدي واأَحنْ رَتِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اأَحنْ

( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )اأ�شمع كالمه ون�شائحه واأطيعه(. يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )اأُِحبُّ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :  
• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة  اأخرى ، وهي ) ... يذهب كل ليلة لَيَتَفّقَد اأبويه ويطمئّن عليهما( 	

وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : )َيَتَفّقد(،ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد 
معنى الكلمة ، وهي  )يذهب كل ليلة � ويطمئن عليهما ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) يطمئن على اأحوالهما 

ويق�شي احتياجاتهَما(.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) لقد اأ�شعدين كثراً موقف اأبي، وعاهدت نف�شي اأن اأكون مثله عندما اأ�شبح كبراً ( على 	

التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي: )عاهدت( ،ثم ي�شتخرجون الكلمات 
ُت(.  املفاتيح  وهي )موقف اأبي � واأكون مثله( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو:  )قّررنْ

• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املفردات

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
ُت  . َد � َعاَهدنْ ُمُه �  َيَتَفقَّ رَتِ املفردات :  اأَحنْ

)8( دقائقال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• اأو من 	 اأو العنوان،  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل القراءة ميكننا  يخاطب 

نها النَّ�س، ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة، وذلك  خاللهما مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة طفل يعاين من مر�س معني وا�شابته 	

احلمى واهتمام والدته به؟ .
التطبيق: 

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم/�ة اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم /�ة عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان 	

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة. 	 م:  يقدِّ

الهدف:   اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.

التهيئة:
• م: ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	 
• 	 
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
•  م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل : 	
• م:ملاذا يحب اأحمد والده؟)لأن والده يتعب من اأجلهم ويوفر لهم املاأكل وامل�شرب ، وي�شهر على راحتهم... 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

املمار�سة املوّجهٌة)دورنا(:
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها: 	
• م ت : ملاذ يغيب والد اأحمد  �شاعة كل ليلة؟  م ت:  )لأنه يذهب ليتفقد اأبوّيه ويطمئن عليهما(	

)15( دقيقةال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.
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الّتطبيق)دوركم( : 
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت : � من الذي عاهد نف�شه اأن يكون مثل اأبيه  ؟ ت: )اأحمد(	
• ت :� كيف تعامل والديك؟ ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• ت :� ملاذا نزور اأهلنا ؟ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :  
م التالميذ يف جمموعات ،  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:      َنظِّ

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة     
وتدوينها على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.  

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.   

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات
الوعي ال�سوتي : 

�سوت احلرف : 

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلمات1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ك(.
ال�سوت : )ِكي،1َكا1،1َك1،1ُك(1.

كلمات التطبيق: 
احلذف :)َكِرمُي1=1ِرمُي1(،1)َكَماُل1=1َماُل(.  

الإ�سافة :)ِرمُي1=1َكِرمُي1(،1)�ُسُور1=1ُك�ُسًور(.  
ال�ستبدال :1)َحِكُيُم1=1َحِليُم1(،1)َكاَن1=1َباَن(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا   )ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

الهدف: اأن1يقرًا1التلميذ1كلمات1معطاة1حتوي1
اأ�سوات1احلرف1)ك(1وفقًا1ملقاطعها1ال�سوتية.

ال�سوت : )َكا1،1ُك1،1ُكو(1.
كلمات التطبيق: 

   )َكا1/1َن1=1َكاَن(،)ُكـ/1ـُتـ/1ـُب1=1ُكُتُب(،
)اأ�ْسـ/1ـُكو=اأ�سكو(.

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الهدف: اأن1ميّيز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ك(1من1
خالل1كلمات1معطاة.

ال�سوت : )َك1،1كا1،1ُك1،1كو1،1ِك1،1كي1،1ْك(1.
كلمات التطبيق: 

ُه11،1َحِكيُم1،1اأْكَرُم(. )اأََكَل1،1َكاَن1،1ُكُتُب1،1اأ�ْسُكو1،1لِكنَّ

الهدف: اأن1يحلل1التلميذ1�سوتيًا1كلمات1معطاة1حتوي1
اأ�سوات1احلرف1)ك(1اإىل1مقاطعها1ب�سكل1�سحيح.

كلمات التطبيق: 
ُه1،1َحِكيُم،1اأْكَرُم(. )اأََكَل1،1ّلِكنَّ

الن�صاط )1( | متييز الأ�صوات 

الن�صاط )2( | تقطيع الكلمات 

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأحب لغرك ماحتب لنف�شك12 اجلزء الأول
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ِدَل . َقى � َيعنْ املفردات :  تت�شايق � َتبنْ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• اَيُق(، ويقراأ اجلملة )كانتنْ الأمُّ تعرُف اأنَّ اأكرَم يحبُّ نف�َشُه، 	 م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َتَت�شَ

وكانتنْ تت�شايُق وتتاأمُل( ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي)يحبُّ نف�َشُه � تتاأمُل ( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، 
وهو: )تنزعج(.

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َقى 	 وَتبنْ  ، اأقطع قطعة كبرًة واآخ��ذه��ا يل  اأن��ا  اأخ��رى وه��ي : )  بقراءة جملة  املعلم /ة والتالميذ معاً  م ت : يقوم 
ال�شغرة لأختي ، ولكنه تذّكر اأنَّ اأخته �شوف تختار اإحدى القطعتني(  وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها 
َقى (، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعدهم يف حتديد معنى الكلمة، وهي ) اآخذها يل - لأختي(  وهي : ) َتبنْ

ِبح ِملنَْكاُ لها (  . ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) َتَظُلّ لها  اأوُت�شنْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ  يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ِدَل يف ق�شمته ( على التالميذ 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )... وق�شم الكعكة ق�شمني مت�شاويني ... تعّلم اأكرم اأن َيعنْ

ِدَل ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) َيعنْ
وهي )ق�شمته( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو: )ي�شاوي يف ق�شمته ويحكم باحلق وطريقة �شحيحة(. 

• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ  يف دفاترهم.	
• لنْ عن طريق التمثيل(.	 ُر – َتَف�شَّ )مالحظة : يعالج املعلم/ة الكلمات: ُتَفِكّ

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:، وفقا للجدول التايل:

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة طفلني اختلفا يف طريقة تق�شيم الكعكة 	

وحتاول الم الإ�شالح بينهما.
التطبيق:

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم /�ة اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم /�ةعنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان 	

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة

الهدف:   يتوّقع الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الّن�س.

التهيئة:
• ُف يف اأثناء قراءة فقراته ؛ لنتاأّكد 	 يخاطُب املعّلم/�ة ُالتالميذ/الّتلميذات، قائاًل: عندما نقوم بقراءة الّدر�س �شنتوقَّ

ن الأحداَث التي قد تقع تالًيا يف الدر�س ،ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات بعد  من الأحداث التي حدثت بالفعل، ونخمِّ
موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وفقا للجدول التايل:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند) ولأختك( �شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: اأنا 	

اأعرف اأن الأم اأح�شرت بع�س احللوى وقدمت احللوى لأكرم  واأخته 
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن يق�شم اأكرم احللوى بينه وبني اأخته بالت�شاوي( 	
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث التي توقعها  يف  العمود الثاين.	
• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ،واأتوّقف لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ،اأو غر منا�شٍب(، قائال :اإّن توّقعي مل يكن 	

�شحيحا :)لقد اأكل اأكرم اأكرث احللوى ومل يرتك لأخته اإل القليل(.
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• م:يكتب املعلم/�ة  احلكم على توقعاته يف العمود الثالث ، و�شحة احلكم.	
ممار�سة موجهة)دورنا(: 

• م ت: يقراأ املعّلم/�ةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )..لنف�شه( ، قائلني : �شنتاأكد من الأحداث ال�شابقة	
• لقد عرفنا اأن الأم ت�شايقت من فعل اأكرم ففكرت بطريقة تعلم بها اأكرم كيف يحب لغره ما يحب لنف�شه	
•  م.ت : نتوقع اأن جتل�س الأم مع اأكرم وتن�شحه.	
• توّقعاتهم)منا�شبة،اأوغر 	 �شّحة  الكعكة(؛لتحديد  اأقطع   ( ،ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/�ةوالتالميذ  يتابع  ت:  م 

منا�شٍبة( 
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ) وبداأ يقطع الكعكة(، وي�شاألهم املعلم/�ة : كيف �شيق�شم اأكرم 	

الكعكة ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . ثم ي�شتمرون 
بالقراءة حتى النهاية لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

• ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	
ال�شورة  خ��الل   من  التوقع   ( ا�شرتاتيجية  يف  طرحوها  التي  توقعاتهم  مبقارنة  للّتالميذ  ا�شمح  م: 

والعنوان ( مبا ورد يف الّن�س املكتوب ، وقدم لهم التغذّية الراجعة.

مالحظة

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالتعاون13 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ع(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َع1،َعا1،1ُع1،1ُعو1،1ِع1،1ِعي1،1ْع(.	
• كلمات التطبيق: 	

ي1،1ِعْيُد1،1 )�َسَعَر1،1َعاَد1،1ُعَمُر1،1َيْجَتِمُعوا1،1الِع�سِ
ْعُف(. �سَ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ع(.1
• ال�سوت : )َعا1،1ُعو1،1َع(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)�ُسُعوُد1=1�ُسوُد(.  
الإ�سافة :1)َجاِئز1=1َعَجاِئز(.  
اَد(. ال�ستبدال:)َعاَد1=1�سَ  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )ع(1 احلــــرف1 اأ�ــــســــوات1 مــعــطــاة1حتــــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

ْعُف(. ي1،1ِعْيُد1،1�سَ )َيْجَتِمُعوا1،1الِع�سِ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ع(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )َع1،1َعا1،1ُع(.	
• كلمات التطبيق: )�َسـ/1ـَعـ/1ـَر=1�َسَعَر(،	

)َعا/1َد1=َعاَد(،)ُعـ/1ـَمـ/1ـُر=1ُعمر( 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها ، وهي ) َربَّاُهم ( ، ويقراأ اجلملة ) ... َرّباُهم فاأح�شن تربيتهم ، اإىل اأن 	

كرب الأولد الثالثة و�شاروا رجاًل ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) فاأح�شن تربيتهم � �شاروا رجاًل ( ويناق�شها؛ 
ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) عّلمهم واأدَّبهم ( . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى وهي : ) مر�س اأبوهم مر�شاً �شديداً ، وملا �شعر باأن نهايته 	
َبٌة (، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح  َقِرينْ ِنَهاَيَتُه  قريبة ... ( وي�شاألهم عن  الكلمة امل��راد  معرفة معناها وهي : ) 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي  ) مر�س اأبوهم مر�شاً �شديداً ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) موته 

قريب(.  
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َمًة من الع�شي ... خذ ع�شا واحدة من احلزمة ( على التالميذ ، فيقروؤونها 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) اأح�شروا ُحزنْ

مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : )حزمة( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي  )من 
الع�شي � ع�شا واحدة ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) ماُجِمَع وُرِبَط من كل �شيء بخيٍط اأو غره(  . 

• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َمة َبة �   ُحزنْ املفردات :  َرّباُهم � ِنَهاَيِتُه َقِرينْ

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة / العنوان. الهدف:   يتوّقع الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف:   اأن يوّظف التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء
التهيئة:

• م : ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

• 	 
• 	 
• 	  

الّنموذج)دوري(: 
• �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: ماذا عمل الرجل عندما �شعر بقرب نهايته؟)جمع اأولده الثالثة....	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة رجل مري�س جاء اأولده لزيارته ويف يد 	

احدهم و�شية كتبها الوالد يريد الأب من ابنه  اأن يقراأها على اإخوانه.
التطبيق:

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث عنه الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان 	

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة	 م:  يقدِّ
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مالحظات املعلم

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م: � اأين كان يجل�س الوالد؟ م ت: )كان  يرقد على فرا�س املوت، اأو كان راقدا فوق �شريره(	
• م: � ملاذا طلب الأب من ابنائه اأن يح�شروا حزمة من الع�شّي؟ م ت: )ليعلمهم در�شا عن اأهمية التعاون(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• م: � ملاذا تك�شرت الع�شاعندما كانت منفردة؟ ت: ) لأنها �شعيفة ، تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: � ملاذا مل تتك�شر الع�شّي عندما كانت جمتمعة ؟ت: ) لأنها اأ�شبحت قوية ، تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: � ماذا نتعلم من هذه الق�شة؟ ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
• من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :	
• م التالميذ يف جمموعات ،  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم: 	 َنظِّ
• متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...	
• اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة  وتدوينها 	

على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.
• ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاملحافظة على نظافة الأ�شنان14 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)ظ(11من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َظ1،1َظا1،1ُظ1،1ظو1،1ِظ1،1ِظي1،1ْظ(.	
• كلمات التطبيق: 	

ُظْوَظُة1،1َتْنَتِظُر1،1 اَفَظُة1،1َنَظاَفُة1،1َتْنِظُر1،1َمْ )ُمَ
َتْنِظْيُف1،1ُتْظِهُر(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ظ(.1
• ال�سوت : )ُظ1،1ُظو،1َظ1،1َظا(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)َظِريَف1=1ِريَف(.  
الإ�سافة :1)ِريُف1=1ظِرْيُف(1،1)َماِهُر1=1َمَظاِهُر(.  

ال�ستبدال:  
ُفوَظُة(. ُظوَظُة=َمْ ُر(،111)َمْ )َتْنُظُر=َتْن�سُ   

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )ظ(1 احلــــرف1 ـــوات1 اأ�ـــس مــعــطــاة1حتـــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

ُظْوَظُة1،1َتْنَتِظُر1،1َتْنِظْيُف1،1ُتْظِهُر(. )َمْ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ظ(1 حــرف1 �سوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )َظ1،1َظا1،1ُظ1،1ِظِي(.	
• كلمات التطبيق: 	

اَفَظُة(،1 )ُمـ/1َحا/1َفـ/1ـَظـ/1ـُة=1ُمَ 1 1
)1َنـ/1ـَظا/1َفـ/1ـُة1=1َنَظاَفَة(1،)َتْنـ/1ـِظـ/1ـُر1=1تنِظُر( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 



65ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

ال�سرتاتيجية :  امل�شتقات .

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
ُر ِرّ ِتاَلُع � مُنَ ُغ � ابنْ �شَ �َشَدَنا � مَننْ املفردات :  اأَرنْ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات( .
َثاُر - �ُشرَّ َواِئل � الإكنْ املفردات :  ال�شَّ

التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق.	

منوذج) دوري (: 
• �َشَدَنا 	 �َشَدَنا ( ، ويقراأ اجلملة ) ... جاء طبيب الأ�شنان ... واأَرنْ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) اأَرنْ

اإىل الطريقة ال�شحيحة للمحافظة على الأ�شنان  ...حتّدث عن اأهمية الأ�شنان ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح دّلنا 
وهي  ) الطريقة ال�شحيحة � حتّدث عن اأهمية الأ�شنان  ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) علَّمنا - 

َنا (.  ن�شحنا – دلَّ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ  يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ُغُه ، في�شهل اِبِتاَلُعُه وه�شمه( 	 �شَ ُع الطعام ، ومَننْ م ت : يقوم املعلم /ة  بقراءة جملة اأخرى وهي : ) ... بالأ�شنان ُنَقطِّ

ُغه ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد  �شَ وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) مَننْ
معنى الكلمة، وهي ) نقّطع الطعام � ابتالعه � ه�شمه ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : )حّركه باأ�شنانه (  . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
التطبيق :

• ُمُه ( 	 ِتاَلُعُه وَه�شنْ ابنْ ، في�شهل  ُغُه  ، ومَن�شَ ت : يعر�س املعلم/ة والتالميذ معاً جملة ) ... بالأ�شنان نقّطع الطعام 
ِتاَلُعه( ، ثم  على التالميذ ، ويقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : )ابنْ
ُغُه � ه�شمه ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو :  �شَ ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي ) نقّطع الطعام � مَننْ

)اإنزال الطعام (.
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

منوذج ) دوري ( : 
• َواِئُل  ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة وهي 	 م : يقول املعلم /ة اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )ال�شَّ

َواِئل ( يف  َواِئُل   (؟ يقراأ املعلم/ة كلمة ) ال�شَّ )�َشال – ي�شيُل - �شائل  ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) ال�شَّ
ال�شياق، ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة، ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)كلُّ ماي�شيل من الأج�شام مثل املاء ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م�شابهة من 	 اأخ��رى  كلمات  نفكر يف  اأن  ( ميكننا  ��ث��اُر  الإكنْ  ( كلمة  كنا لنعرف معنى  اإذا   : /ة   املعلم  يقول   : م ت 

ُ - َكِثُر( يناق�شهم يف الكلمات ، ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة  رُثُ – ُيَكرِثّ نف�س العائلة وهي ) َيكنْ
َواِئل ( يف ال�شياق،ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة، ثم ي�شتنتجون  واِئل( . يقراأ املعلم والتالميذ كلمة ) ال�شَّ )ال�شَّ

يادة يف ال�شيء ( .  معناها وهو  :) الزِّ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق :
• م : يحدد  املعلم/ة كلمة ) �ُشَرّ ( على التالميذ ، ويطلب منهم الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّن�س من خالل ال�شُّ

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• للتالميذ عن مو�شوع 	 در�ًشا  الدر�س عن معلم يعطي  اأن يتحدث  اأتوقع   : ال�شورة ويقول  اإىل  املعلم/�ة  م: ي�شر 

معني.
التطبيق:

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي
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ال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف: اأن يوّظف التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.

تو�سيح | التهيئة:
• م : ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
•  م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• � اأين التقت �شلمى طبيب الأ�شنان؟) يف املدر�شة(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م  ت : ما اأهمّية الأ�شنان؟ ت م: ) نقطع بها الطعام ، ومن�شغه ؛لي�شهل ه�شمه(	
• م ت: كيف علم الطبيب التالميذ تنظيف الأ�شنان؟ ت م: )�شرح طريقة التنظيف م�شتخدما طقم اأ�شنان �شناعي(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت : � مااأكرث الأ�شياء �شررا بالأ�شنان؟ت:  تك�شر اللوز واجلوز وقطع اخليوط بال�شنان، تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• ت : � ماذا �شيح�شل اإذا اأهملنا نظافة اأ�شناننا؟ ت: ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• ت : � ماذا نتعلم من الدر�س؟ ت: ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ،  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة     
وتدوينها على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.  

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.   

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد �شاعتي15 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)اأ(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )اأ1،1َاأو1،1اإيـ1،1اأْ،1اإِ،1اأُ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اأَِبي،1اأُ�سرة،1اإِخال�ص1،1اأوىل1،1اإميان1،1َراأْ�ُص(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)اأ(.1
• ال�سوت : )اأ1،1َاأُ(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)اأُ�ُسوُد1-1�ُسوُد(.  
الإ�سافة :1)�ُسوُد1-1اأُ�ُسوُد(.  

ال�ستبدال:  
.) -1�َسِمرْيُ )اأَوى1-1َنَوى1-1َكَوى1(،1)1اأِمرْيُ   

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
معطاة1حتوي1اأ�سوات1احلرف1)اأ(1اإىل1مقاطعها1

ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

ْوُل،1ِرَداَئي1،1َراأْ�ُص(. )َم�ْسوؤُ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )اأ(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )اأ1،1َاأو1،1اأْ(.	
• كلمات التطبيق: )اأ/1ِبي1=1اأبي1(،1	

)اأو/ىل1=1اأوىل(،1)َراأْ/�ُص1=1َراأْ�ُص( 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
َنى  �َشِرح � اأَثنْ َرُبَها � َيننْ املفردات :  َعقنْ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• َرُبَها مكهرٌب ... بالليل ت�شي 	 َرُبَها ( ، ويقراأ اجلملة ) َعقنْ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َعقنْ

والنهار ... مل تقف اأو ت�شرتح ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) مكهرب � ت�شي � مل تقف � اأو ت�شرتح ( ويناق�شها  
؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) موؤ�شر ال�شاعة من الدقائق والثواين مثل الإبرة  ( . 

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• 	 ) �َشِرح  َيننْ اإذا �شمعت �شوتها ... يدق �شدري  اأخ��رى وهي : )  املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة  م ت : يقوم 

�َشِرح (، ويناق�شهم يف  الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد  وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) َيننْ
معنى الكلمة ، هي ) �شمعت �شوتها � يُدقُّ �شدري ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) ي�شّر وي�شعد ويفرح (  . 

التطبيق :
• َنى عليها وَمَدح ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) وكل من اأب�شرها ...  اأَثنْ

الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) اأثنى ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي ) مدح ( ويناق�شونها؛ ملعرفة 
املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) مدحه باخلر وذكر مزاياه وحما�شنه  (  . 

• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�سرتاتيجية :  الّتلحني واحلمولة الفكرّية .

اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد.  الهدف:    
   اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.

التهيئة:
• م: يكتب املعلم/�ة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح، ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الفهم القرائي
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مالحظات املعلم

منوذج )دوري( : 
• ِمع املعّلم/�ةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع، وهم من�شتون، ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً، ويكرر ذلك 	 م: � ُي�شنْ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/�ة  نف�شه: 	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )فرح الطفل ب�شاعته(.	
• م: مباذا تيزت �شاعة الولد ؟ عقاربها م�شيئة ، غطاوؤها لينفتح ، ت�شي ليل ونهار ..	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/�ةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/�ةالأ�شئلة الآتية،ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م: ما البيت الذي يدل على اأن ال�شاعة لتقف،؟ م ت: الثالث.	
• م:  عّم حتّدث البيت الأول؟ م ت: حتّدث عن فرح  الطفل  عندما ا�شرتى له اأبوه �شاعة.	
• م: متى ين�شرح �شدر الطفل؟  م ت: )اإذا �شمع �شوت �شاعته(	
• م: ملاذا ميتدح النا�س �شاعة  الطفل ؟ م ت)لأنها جميلة ومنتظمة.(	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/�ة التالميذ الأ�شئلة الآتية ، ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م:  ماالبيت الذي يبني فوائد ال�شاعة؟  ت: ) البيت الأخر( 	
• م: اذكر فوائد ال�شاعة  كما و�شحتها الأبيات؟: ت: ) معرفة الوقت وتنظيمه (	
• م: ي�شتمُع املعّلم/�ة اإىل اإجابات التالميذ، ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثثمن احلرية21 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ذ(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َذ1،1َذا1،1ُذ1،1ُذو1،1ِذ1،1ِذي1،1ْذ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اأخَذ1،1َذاُت1،1ُذَباَب1،1َيُذوَب1،1ِذئُب1،1الذي1،1يْذِرُف(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ذ(.1
• ال�سوت : )ُذو،1ْذ،1ُذ(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)ُذَباُب1=1َباُب(.  
الإ�سافة :1)َباُب1=1ُذَباُب(.  

ال�ستبدال:  
ِرُف(. )َيُذْوُب1=1َيُنْوُب1(،1)َيْذِرُف1=1َي�سْ   

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
معطاة1حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ذ(1اإىل1مقاطعها1

ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)اأخَذ1،1ُذُباُب1،1َيُذْوُب،1َيْذِرُف(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ذ(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )ِذ1،1ِذي1،1ْذا(.	
• كلمات التطبيق: )ِذئـ/1ُب1=1ِذئُب(1،1	

)َذا/1َت1=1َذاُت(،)الـ/1ـَلـ/1ِذي=الذي( 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
لئُل  ُلُبَك � َبَدا - الَدّ ٌق � َتاأنَْلُفُه � َي�شنْ املفردات :  الُهَزاُل �  َطونْ

التهيئة:
• اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام ماي�شمى مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) الُهَزال ( ، ويقراأ اجلملة ) ... وقد بدا على الذئب الُهَزال 	

من اآثار اجلوع ، فقد م�شى عليه زمن دون طعام( ثم يحدد الكلمات املفاتيح، وهي )اآثار اجلوع � زمن دون طعام( 
ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، وهو: )ال�شعف والنحول وقلة اللحم يف اجل�شم(. 

•  م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• قاً من احلديد يف رقبة 	 َطونْ ... ولكنه لحظ   ( : اأخ��رى وهي  بقراءة جملة  املعلم /ة والتالميذ معاً  : يقوم  م ت 
ق رقبتك ياعزيزي ؟ ( وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها،  الكلب ، يقِيّد حركته ، ف�شاأله : ماهذا الذي يطِوّ
ق( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي  ) احلديد � رقبة الكلب �  وهي:)َطونْ

يقيد � يطوق ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) قيد من احلديد اأواجللد يحيط بالعنق  (  . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ، فيقروؤونها مبفردهم 	 التالميذ  ( على  وَتاأنَْلُفُه ب�شرعة    ، ٌق تعتاد عليه  َط��ونْ اإن��ه   ... املعلم/ة جملة )  : يعر�س  ت 

 � ويحددون الكلمة امل��راد  معرفة معناها وهي : ) تاألفه ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي ) تعتاد عليه 
ب�شرعة (ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) تعتاد عليه وتطمئن له (  . 

• يعر�س املعلم/ة  الكلمات الأخرى على التالميذ ويقوم بنف�س الإجراءات ال�شابقة حتى ي�شتنتج  التالميذ معانيها. 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع اأثناء القراءة   .

الهدف:   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.

التهيئة:
• فقراته؛ 	 قراءة  اأثناء  يف  ُف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  عندما  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة ُ يخاطُب  م: 

مبراجعة  نقوم  ،ث��مَّ  الدر�س  يف  تالًيا  تقع  قد  التي  الأح���داَث  ن  ونخمِّ بالفعل،  حدثت  التي  الأح���داث  من  لنتاأّكد 
الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وفقاً للجدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اأتوق ع اأن يت�سمنه املقروء التايلما فهمته

الّنموذج)دوري(: 
• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة الأوىل وتوقف عند )والراحة(�شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: اأنا 	

اأعرف اأن الذئب لقي الكلب واأن الكلب كان قوًيا ومرتاًحا والذئب �شعيًفا وجائًعا ، والآن �شاأخمن الأحداث التي قد 
تقع تاليا : )واأتوقع  اأن  يهجم الذئب على الكلب واأن يهرب الكلب من الذئب(

• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ،واأتوّقف لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ،اأو غر منا�شٍب(، قائال :اإّن توّقعي مل يكن 	
�شحيحا : )لقد �شلم الذئب على الكلب ودار بينهما حوار(. 

• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ذئب يقوم بخداع الكلب.	

 التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
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ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعّلم/�ةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند ).مقابل ذلك كله.( ، قائلني : �شنتاأكد من الأحداث 	

ال�شابقة
• لقد عرفنا اأن الذئب �ُشعد بروؤية الكلب و�شاأله عن عمله واأن الذئب جل�س ي�شكو له �شوء حاله وجوعه، واأن الكلب 	

دعاه ليعي�س مثله يف اأحد املنازل ..
•  م.ت : نتوقع اأن الكلب يعمل حار�شا للمنزل .	
• )منا�شبة،اأوغر 	 توّقعاتهم  �شّحة  الل�شو�س(؛لتحديد  عند)  القراءة،ويتوّقفون  املعّلم/�ةوالتالميذ  يتابع  ت:  م 

منا�شٍبة( 
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• الذئب مع 	 �شيذهب  املعلم/�ة: هل  وي�شاألهم  ياعزيزي(،   ( القراءة  ويتوقفون عند  التالميذ مبفردهم  يتابع  ت: 

الكلب اأم �شرف�س ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . ثم 
ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

•  م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	
• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شرتاتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان ( مبا 	

ورد يف الّن�س املكتوب ، وقدم لهم التغذّية الراجعة.

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالكلب الويف22 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ب(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َب1،1َبا1،1ُب1،1ُبو1،1ِب1،1ِبي1،1ْب(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َنَبَح1،1َباُب1،1الِكاَلُب1،1َهَرُبوا1،1َتاِبَع،1َنِبيُل1،1اأْبَلْغَها(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ب(.1
• ال�سوت : )َب1،1بي(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)ِعرًي1– َبِعرًي(.  
الإ�سافة :1)ِعيُد1-1َبِعيُد(.  

ال�ستبدال:)بارٌد1-1�سارٌد(،1)برق1-1�سرق(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )ب(1 احلــــرف1 اأ�ـــســـوات1 مــعــطــاة1حتـــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)َهَرُبوا1،1َتاِبَع،1َنِبيُل1،1اأْبَلْغَها(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ب(1 حــرف1 �سوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )َب1،1با1،1ُب1،1ب1(.	
• كلمات التطبيق: )َنـ/1ـَبـ/1ـَح1=1َنَبَح1(1،1	

)َبا/1ُب=1َباُب1(،1)الـ/1ـِكـ/1ـاَل/ُب1=1الِكاَلُب( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• ، حتبُّ 	 ��ٌة  َوِف��َيّ ، ويقراأ اجلملة ) الكالب حيوانات   ) ��ة  َوِف��َيّ  ( امل��راد معرفة معناها وهي  الكلمة  املعلم/ة  م : يحدد 

�شاحبها وتطيعه ، وتتاأمل لأمله ، وحتر�شه وتدافع عنه ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) حتُبّ �شاحبها � تطيعه � 
ِل�َشٌة ( .  تتاأمل لأمله � حتر�شه � تدافع عنه ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) خُمنْ

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َن 	 َكّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى وهي : ) ... وهجم على الل�شو�س ، فجرح بع�شهم ، وَتَ
َن ( ، ويناق�شهم  َكّ اأخذ النقود واملجوهرات  ( وي�شاألهم عن الكلمة امل��راد  معرفة معناها وهي : ) َتَ الباقون من 
يف  الكلمات املفايتح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي ) َهَجَم � اأََخَذ ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) 

ا�شتطاع (  . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• و�ِس ، فجرح بع�شهم ، وتكن الباقون من اأخذ النقود واملجوهرات 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) ...وهجم على الُل�شُ

و�ِس( على التالميذ ،  و�ِس ...فعرف رجال ال�شرطة املخباأ ، ومت القب�س على الُل�شُ ... حتى و�شل اإىل خمباأ الُل�شُ
و�س ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح   فيقروؤونها مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) الُل�شُ
وهي  )َهَجَم � اأخذ النقود واملجوهرات � خمباأ � رجال ال�شرطة � خمباأ � القب�س( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف 

وهو : ) من ياأخذون ممتلكات الغر بدون حق ويف اخلفاء (.
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• � يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
و�س � اأََثُرُهم   َن � الُل�شُ َكّ املفردات :  َوِفَيّة �  َتَ
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ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي

ال�سرتاتيجية :  امل�شتقات .

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(..
َباأ  املفردات :  ُنَباح � َهَجَم � خَمنْ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	
• اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• م : يقول املعلم /ة :  اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) ُنَباح ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة وهي 	

َبُح( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) ُنَباح ( . يقراأ املعلم/ة كلمة ) ُنَباح  ( يف ال�شياق، ويناق�شها مع  ) َنَبَح � َيننْ
الكلمات ال�شابقة، ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)هو �شوت الكلب ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم /ة  : اإذا كنا لنعرف معنى كلمة ) َهَجَم ( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي )ُيَهاِجُم � ُهُجوٌم ( ويناق�شهم يف الكلمات، ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) َهَجَم ( . يقراأ 
اأ�شرع   املعلم والتالميذ كلمة )هجم ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة، وي�شتنتجون معناها وهو  :) 

وانق�سَّ عليه ( .
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َباأ ( على التالميذ ، ويطلب منهم الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	 م : يحدد  املعلم/ة كلمة ) خَمنْ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
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الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ل�ٍس ي�شرق مال ويكت�شفه الكلب.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

ال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية 

الهدف:   اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.

التهيئة:
• ،ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعّلم/�ة  م: يخاطب 

،اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة 
تّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• م: يقراأ املعّلم/�ةالعبارة الأوىل ويتوقف عند: )... ك�شروا باب الدكان( ويقول : اأنا فهمت  اأن رجال كان لديه كلب  	

ويف ليلة  خرج الرجل وترك الكلب يحر�س الدكان، ومل اأفهم ملاذا ك�شر الل�شو�س الدكان
• م: يعود املعّلم/�ةلقراءة االعبارة مرة اأخرى ويقول لقد عرفت الآن �  ملاذا ك�شروا الباب لأن الرجل اأغلق الباب ومل 	

ي�شتطع الل�شو�س فتحه فك�شروه.
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهمه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• م ت:  يقراأ املعّلم/�ةوالتالميذ مًعا العبارة الثانية ، ويتوقفون عند)..ي�شده من مالب�شه( ويقولون:	
• م ت: لقد فهمنا اأن الكلب  هجم على الل�شو�س ولكن الل�شو�س هربوا ، ولكن مل نفهم ملاذا الكلب كان ي�شد �شاحبه 	

من مالب�شه.
• م ت: �شنعود لقراء العبارة ؛لنتعرف على ال�شبب ، لقد وجدنا اأن الكلب بعد هروب الل�شو�س تابع اأثرهم وعرف اأين 	

يختبوؤن ؛ لذلك كان ي�شد �شاحبه من مالب�شه حتى يدله عليهم.
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• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

تطبيق 
• ت: يقراأ التالميذ مبفردهم  الفقرة الثالثة ويتوقفون عند ) خمباأ الل�شو�س( ،ويحددون ما الذي فهموه وما 	

الذي مل يفهموه وكيف لهم اأن يفهموه...
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد احلرية23 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ن(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َن1،1نا1،1ُن1،1نو1،1ِن1،1ين1،11ْن(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َكاَن1،1َمَناُل1،1ُنِريُد1،1ُنوُر1،1ِبُدوِن1،1َرِننُي1،1اأُكْن(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ن(.1
• ال�سوت : )ُنو1،1َنا1،1َن(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)َمَناُل1=1َماُل(.  
الإ�سافة :1)َواٍد1=1َنَواٍد1(1،1)َماُل1=1َمَناُل(.  

ال�ستبدال:)ُنوُر1=1�ُسوُر(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )ن(1 احلــــرف1 اأ�ــــســــوات1 مــعــطــاة1حتــــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)ُنوُر1،1ِبُدوِن1،1َرِننُي1،1اأُكْن(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ن(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )َن1،1نا1،1ُن1،1نو(.	
• كلمات التطبيق: )َكا/1َن=1كاَن(1،1	

1111)َمـ/1ـَنا/1ُل1=1َمَناُل1(،)1ُنـ/1ِريـ/1ـُد1=ُنِريُد( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق .
ُدو � َفرَّ �  َناأَى  املفردات :  َي�شنْ

التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	
• منوذج) دوري (: 	
• دائ��م��اً... بكل حلن 	 ُدو  َي�شنْ ، ويقراأ اجلملة ) وك��ان  ُدو(  َي�شنْ امل��راد معرفة معناها وهي )  الكلمة  املعلم/ة  م : يحدد 

مطرب( ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي  ) حلن � مطرب ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف،وهو:)ُيَغنِّي( . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• املمار�شة املوجهة ) دورنا ( : 	
• اأدنى �شبِب( وي�شاألهم عن 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ بقراءة جملة اأخرى وهي:) َففّر مني وَن��اأَى ... بدون 

الكلمة املراد معرفة معناها وهي : ) َفَرّ (، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعدهم يف حتديد معنى الكلمة ،  
وهي ) ناأى � بدون اأدنى �شبب ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) َهَرَب (  . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• التطبيق :	
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) َففَرّ مني وَناأَى ... بدون اأدنى �شبب ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون 	

اأدن��ى �شبب (  � ب��دون  َف��َرّ  َن��اأَى ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي )  الكلمة امل��راد  معرفة معناها وهي : ) 
َتَعَد(  .  ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) ِابنْ

• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ال�سرتاتيجية :  الّتلحني واحلمولة الفكرّية .

اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد.  الهدف:    
   اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.

التهيئة:
• م: يكتب املعلم/�ة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح، ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الفهم القرائي
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الّنموذج)دوري(: 
• ِمع املعّلم/�ةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع، وهم من�شتون، ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً، ويكرر ذلك 	 م: � ُي�شنْ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/�ة  نف�شه:	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )حّب البلبل للحرية(.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا (:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/�ةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/�ةالأ�شئلة الآتية،ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م:  ما البيت الذي يدّل على اأّن البلبل متع �شاحبه ؟ م ت: هو البيت:الثاين.	
• م: ما اأ�شا�شيات احلياة من وجهةنظر �شاحب البلبل  يف الأبيات؟ م ت: )القف�س ، املاأكل ، امل�شرب(	
• م: ما اأ�شا�س احلياة من وجهة نظر البلبل  يف الأبيات؟ م ت: ) احلرّية(	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/�ة التالميذ الأ�شئلة الآتية ، ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ملاذا اختلفت وجهتا نظر البلبل و�شاحبه اإىل احلياة؟	
• احلرّية 	 ميثل  والبلبل  حياته  ح�شاب  على  ولوكان  البلبل  ا�شتغالل  اإىل  و�شعى  اأنانيا  كان  البلبل  �شاحب  لأن  ت: 

واخلال�س. ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(.
• م: �شع فكرًة تلخ�س م�شمون الأبيات؟ ت: حّب احلرية ، حكاية البلبل مع الطفل) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمُع املعّلم/�ة اإىل اإجابات التالميذ، ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثزيارة اإىل املتحف الوطني31 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)�ص(1من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َت1،1تا1،1ُت1،1تو،1ِت1،1تي1،1ْت(.	
• كلمات التطبيق: 	

)مَتاِثيل1،1املْتَحف،1ِكَتابات1،1ِتلك1،1التي،1ُتَعِلُّم،1
ُتوت(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ت(.1
• ال�سوت : )َت،1تي(1.	
• كلمات التطبيق: 	

.) 1– اأمَّ احلذف :1)اأمتَّ  
.) 1– اأمتَّ الإ�سافة :1)اأمَّ  

ال�ستبدال:)متر1-1جمر(،1)اّلتي1-1اّلذي(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
مــعــطــاة1حتـــوي1اأ�ـــســـوات1احلــــرف1)�ــــص(1اإىل1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)ِكَتابات،1التي،1ُتَعِلُّم،1ُتوت(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفقًا1 )�ــص(1 حــرف1 �سوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )�َص،1�ْص(.	
• كلمات التطبيق: )َتـ/ـما/ثيـ/ـًل1=1مَتاثيُل(،	

)ِتلـ/ـَك1=1ِتلَك(،1)الـ/ـمْتـ/ـَحـ/ـُف1=1املْتَحُف( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق   .
ا. ار � ُحِلًيّ اِثيل � الَفخَّ املفردات :  الآَثار � َتَ

التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (: 
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) الآَث��ار ( ، ويقراأ اجلملة ) قام املعلم وتالميذه بزيارة اإىل 	

املتحف الوطني ؛ مل�شاهدة  الآَثاِر التي مرت عليها مئات ال�شنني ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) املتحف الوطني 
� مرت عليها مئات ال�شنني (ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) ماتركه الآباء من اأ�شياء وبقت حتى يومنا 

هذا ( . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• اِثيَل للملوك القدماء م�شنوعة 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ بقراءة جملة اأخرى وهي : ) ... وهناك �شاهدوا َتَ

اِثيَل (، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح  من الربونز والرخام ( وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها ، وهي : )َتَ
املعنى  � م�شنوعة من الربونز والرخام (؛ ملعرفة  الكلمة، وه��ي:) للملوك القدماء  التي ت�شاعد يف حتديد معنى 

امل�شتهدف وهو : ) ماينحت يف احلجر اأو املعدن على �شورة اإن�شان اأو نبات اأو حيوان (  . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق :
• اِر والنحا�س والزجاج(على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )... واأواين منزلية من الَفَخّ

 � � النحا�س  اأواين  ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح )  امل��راد  معرفة معناها وهي : ) الفخار(  ويحددون الكلمة 
الزجاج (ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) نوع من اأنواع الطني املحروق (  . 

•  يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
•  يعر�س املعلم الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• )مالحظة : تعالج كلمة ح�شارة عن طريق املثال يف جملة جديدة (..	
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التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن �شنعاء القدمية وعن باب اليمن.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة	 م:  يقدِّ

التهيئة:
• خالل 	 من  الّن�س،  يف  الرئي�شة  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة  يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، هي:
• 1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟  2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟ 3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف 	

الفقرة بجملة واحدة ؟ و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س ؛لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرة متكاملة 
وفقاً للجدول الآتي: 

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي

ال�سرتاتيجية :  الّتلخي�س

اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الّدر�س القرائي. الأهداف:    
اأن يلّخ�س الّدر�س القرائي يف فقرة �شغرة متكاملة.   
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الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله

اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة
اجلملة املعربة عن املقروء

امللخ�س :
الّنموذج)دوري(: 

• م: يقوم املعّلم/�ة بقراءة الفقرة الأوىل ، ويتوقف عند :) .. البنادق( 	
• 	 ، ، واأواين  اأهمية يف الفقرة؟ )تاثيل  اأكرث املعلومات  م: ي�شاأل املعّلم/�ة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما 

عمالت قدمية ، حليا، كتابات ، اأنواعا من الأ�شلحة ( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .) حمتويات املتحف الوطني(	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/�ةوالتالميذ القراءة مًعا، ويتوقفون عند ).. ح�شارة( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : ) الآثار ، اأجدادنا ، اأ�شحاب ، ح�شارة(	
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: اأجدادنا اأ�شحاب ح�شارة.	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم اإىل نهاية الفقرة الأخرة ،وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )�شكر ،  التالميذ ، عادوا ، املدر�شة(	
•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: �ُشكر التالميذ ملعلمهم .	
• م:  ي�شجل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�ّشبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/�ة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرة مرتابطة.
• دفاتركم، 	 تكتبون اجلمل يف  واأنتم  ال�شبورة،  ال��رواب��ط  واجلمل غر مرتابطة على  �شاأعر�س عليكم  ح��روف  م: 

وت�شعون الروابط بني اجلمل ،ثّم تقروؤون الفقرة مرتابطة .
• الروابط هي: ) مع ، من  ، اإىل ، لقد ، و(	
• اجلمل هي : )زار التالميذ املتحف )   ( معلمهم ، و�شاهدو حمتويات املتحف )    ( تاثيل )   ( اأواين منزلية ، 	

واأنواًعا )   ( الأ�شلحة ، و)   ( اأعجبوا بها وقالوا: ) ( كان اأجدادنا اأ�شحاب ح�شارة ، �شكر التالميذ معلمهم ، وعادوا 
)  ( املدر�شة(

• م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقرتاح عنوان اآخر للّن�س.	
• م: ي�شجل  املعلم/�ة العناوين املقرتحة ، ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرتحة،  العناوين  ،ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   ، التالميذ  كتب  ما  املعلم/�ة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة.
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالث�شامل يف املكال32 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)ل(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َل1،1ل1،1ُل1،1لو1،1ِل1،1يل1،1ْل(.	
• كلمات التطبيق: 	

َماُل،1الَعاِلَيُة1،1 )ِرْحَلُة1،1الِباَلُد1،1ِمْثُل،1َمولُوُد11،1ال�سَّ
َدلْو(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)ل(.1
• ال�سوت : )لُو،1ُل(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)لَُباُب1-1َباُب(.  
الإ�سافة :1)َباُب1-1لَُباُب(.  

ال�ستبدال:)ُمولُوُد1-1ُموُعوُد(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )ل(1 احلــــرف1 اأ�ــــســــوات1 مــعــطــاة1حتــــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

َماُل،1الَعاِلَيُة1،1َدلْو(. )ِمْثُل،1ال�سَّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )ل(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )لُو1،1َل1،1ل(.	
• كلمات التطبيق: )َمو/1لُو/1ُد1=1مولود(1،	

)ِرحـ/1ـلـ/1ـُة1=1ِرحَلة1(،1)الـ/1ـِبـ/1ـاَل/1ُد1=البالد( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 



ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 88

املفردات
ال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  

ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة   

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(. 
ِليَبَها (. ِليب ) ِلَتعنْ لنْيَّة  � �َشاَهَد �  َتعنْ املفردات :  املَطنْ

اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق  الهدف:    
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(    

ِهم َتُلّ � ُي�شنْ املفردات :  حَتنْ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة .	

منوذج ) دوري ( : 
• ِلَيّة ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة وهي 	 م : يقول املعلم /ة :  اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) املَطنْ

ِلّية ( يف ال�شياق،  ِلَيّة ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة ) املَطنْ ) طلى � يطلي � طالء ( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) املَطنْ
ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة، ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :) مغطاة مبادة طالء بي�شاء ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة ) �ُشاَهَد( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي ) ُي�َشاِهُد - ُم�َشاَهَدٌة ( يناق�شهم يف الكلمات ، و يقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) �َشاَهَد( 
؟  يقراأ املعلم/ة  كلمة ) �َشاَهَد ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة، وي�شتنتجون معناها وهو  :) راأى 

واأبنْ�َشَر (.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ِليب  ( على التالميذ ، ويطلب منهم الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	 م : يحدد  املعلم/ة كلمة ) َتعنْ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة .	

منوذج ) دوري ( : 
• َتلُّ ( لها 	 َتلُّ موقعاً جمياًل ، فاجلبال حتيط بها ... ( ويقول : كلمة ) حَتنْ م : يقراأ املعلم /ة جملة ) ... اأن املكال حَتنْ

 ) َتُلّ عدة معان ، وي�شر اإىل الكلمات املفاتيح  وهي ) موقعاً � اجلبال حتيط بها ( ويناق�شها ويقول : معنى كلمة )حَتنْ
هو:    ) تاأخذ مكاناً ( . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• َتُلّ اإ�شرائيل اأر�س فل�شطني(  التي حتوي الكلمة ال�شابقة 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) حَتنْ

الكلمة، وهي  )  التي ت�شاعد يف حتديد معنى  املفاتيح  الكلمات  اآخر، ويناق�س التالميذ يف  ( مبعنى  َتُلّ نف�شها)حَتنْ
ِة(. ِب والُقَوّ لَُب اأر�س الغر بالقهروالَغ�شنْ َتُلّ ( هو:)ُت�شنْ اإ�شرائيل � فل�شطني ( ويقولون معنى كلمة ) حَتنْ

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
التطبيق:

• ِهم اأبناوؤها يف بناء 	 ِهم ( على التالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معاين جديدة )ُي�شنْ ت : يعر�س املعلم/ة كلمة )ُي�شنْ
اأبنائه على هدية (يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة  ِهم الوالد بني  ُي�شنْ البالد وتطويرها ( و ) 
ِهم ( ، وي�شتخرجون الكلمات املفاتيح )بناء � تطوير( ، و) بني اأبنائه ( ويناق�شونها؛  املراد  معرفة معناها وهي : )ُي�شنْ

ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) ي�شارك ( ويف اجلملة الثانية : ) يعمل قرعة (  .  
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ) مالحظة : يعالج املعلم كلمة �شهرة و تطوير عن طريق املرادف اأو املثال يف جملة جديدة ( 	

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن مدينة اأثرية قدمية يف اليمن.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي
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ال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الهدف: اأن يوّظف الّتلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.

تو�سيح | التهيئة:
• م: ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
• 	
• 	 

الّنموذج)دوري(: 
•  م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م � من هو �شامل؟) تلميذ ، جمتهد جنح لل�شف الثالث(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م ت:� اأين ذهب �شامل واأبوه؟ م ت: )ذهبا يف رحلة اإىل  املكال(	
• م ت :� ما الذي ميّيز مدينة املكال؟ م ت: )�شوارعها الطويلة ، ومنازلها العالية املطلية باللون الأبي�س(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت:� كيف عرف �شامل اأن املكال حتتل موقعا جميال؟ ت: )لأن اجلبال حتيط بها من ال�شمال ،وال�شواطئ اجلميلة 	

من اجلنوب(
• ت:� مباذا ت�شتهر املكال ؟ت:  ) بالأ�شماك وم�شنع تعليب الأ�شماك(	
• ت :� كيف ت�شهم مدينة املكال يف بناء البالد وتطويرها ؟ ت: ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ،  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

• ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأحمد واأروى يف عطلة33 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلــرف1	 �ــســوت1 التلميذ1 ميــّيــز1 اأن1  : الــهــدف 
كلمات1 اإىل1 اإ�ــســافــتــه1 عــنــد1 الــكــ�ــســر(1 )بــتــنــويــن1

معطاه1�سماعًا1.
• كلمات التطبيق: 	

1،1عاٍم(. )معلمٍة1،1مرفوٍع1،1حيٍّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن1يحلل1التلميذ1– �سوتيًا1-11كلمات1	
اإىل1 الك�سر(1 )تنوين1 اأ�ــســوات1 حتــوي1 معطاة1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

1،1يوٍم(. )نزهٍة،1حيٍّ

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات

• كلمات1	 بــني1 نطًقا1 مييزالتلميذ1 اأن1 الــهــدف: 
معطاة1منونة1وغري1منونة.

• كلمات التطبيق: 	
)اأ�سبوع1-1اأ�سبوع1ٍ(1،1)جميلِة1-1جميلٍة(1،1

)يوم1-1يوم1ٍ(1

الن�صاط )4( | اإ�صافة التنوين اإىل كلمات لي�س بها �صوت نوين الك�رس

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1�سكل1احلرف1بتنوين1	
الك�سر1عند1اإ�سافته1اإىل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )تنوين الك�شر(	
• كلمات التطبيق: 	

1،1يوٍم(. )جميلٍة1،1نزهٍة1،1اأ�سبوٍع1،1حيٍّ

الن�صاط )2(  | متييز �صكل احلرف بتنوين الك�رس 
باأ�صكاله الكتابية 

مراجعة الأ�شوات
الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق .

ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة

َراف  . َجات � الَعَبُث � الإِ�شنْ الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق | املفردات :  َعِميَقة � ُمَدَرّ

اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق الهدف:   
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(   

�ُشوَها  . ي � َتكنْ �شِ  املفردات :  َنقنْ

التهيئة:
• يف 	 مفتاحية  كلمات  با�شتخدام  متعددة  معان  ذات  كلمة  معنى  لتحديد  اأخ��رى   طريقة  �شنتعلم  اليوم   : املعلم/�ة 

م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .
منوذج) دوري (:

• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) َعِميَقٌة ( ، ويقراأ اجلملة ) انظروا ! هذه بئر َعِميَقٌة ، وهذه 	
اآلة ترفع املياه  ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) بئر � ترفع ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) مكان 

منخف�س اأ�شفل الأر�س ( . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاتره.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• َجات 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة  جملة اأخرى وهي : ) اأحبُّ اأن اأرى املزارع واأرى اجلبل ، واأرى املَُدَرّ

َجات(،  َجات اجلبل ... ثم نزلوا اإىل الوادي ( وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها وهي :) ُمَدَرّ ... ف�شعدواُمَدَرّ
ثم يناق�شهم يف  الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي ) اجلبل � ف�شعدوا � نزلوا � الوادي ( ؛ 

ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) اأماكن زراعية يف اأماكن مرتفعة ي�شعد لها كالدرج (  . 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َراُف فيه ( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم ويحددون 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )فاليجوز الَعَبُث به اأو الإ�شنْ

الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) العَبُث( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي  ) الإ�شراف ( ويناق�شونها؛ 
ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) الهدر واإ�شاعة ال�شيء فيما ليفيد (  . 

• � يتخذ املعلم/ة الإجراءات ال�شابقة مع كلمة ) الإ�شراف ( .	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

التهيئة:
• م : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	

منوذج ) دوري ( : 
• ي ( لها عدة معان ، 	 �شِ ي فيها اأ�شبوعاً ( ويقول كلمة ) َنقنْ �شِ م : يقراأ املعلم /ة جملة ) �شن�شافر اإىل القرية ، وَنقنْ
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ُكُث وُنِقيُم (.  ي  (هو:) مَننْ �شِ وي�شر اإىل الكلمات املفاتيح، وهي ) ن�شافر � القرية ( ويناق�شها ويقول معنى كلمة ) َنقنْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ي على املجرمني بال�شجن ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  	 �شِ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) َنقنْ

نف�شها )نق�شي( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلم/ة التالميذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، 
ي ( هو : ) نحكم ( .  �شِ وهي :) املجرمني � ال�شجن ( ويقولون معنى كلمة ) َنقنْ

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
التطبيق:

• التي 	 اأرى اجلبال  اأخ��رى تعطي معان جديدة )  ، يف جمل  التالميذ  �ُشوَها ( على  َتكنْ املعلم/ة كلمة )  ت : يعر�س 
�ُشواملراأُة الفقرَة ثوباً (يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة  �ُشوَها اخل�شرة ( و ) َتكنْ َتكنْ
�ُشو ( ، ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي ) اجلبال � اخل�شرة ( ، و ) الفقرة � ثوباً ( ويناق�شونها؛  معناها وهي : ) َتكنْ

ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) تغطيها( ويف اجلملة الثانية : ) ُتلنِْب�ُس ( .  
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن مدينة  تتميز بجمالها وحما�شيلها الزراعية.	

التطبيق: 
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي
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ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة  .

الهدف:   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.

التهيئة:
• فقراته،  	 قراءة  اأثناء  يف  ُف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  عندما  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة ُ يخاطُب  م: 

مبراجعة  نقوم  ،ث��مَّ  الدر�س  يف  تالًيا  تقع  قد  التي  الأح���داَث  ن  ونخمِّ بالفعل،  حدثت  التي  الأح���داث  من  لنتاأّكد 
الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل، وفقاً للجدول الآتي :.

منوذج) دوري (:
• م: �شاأعطيكم مثاًل : �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)اأختك اأروى معنا (،�شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة 	

قائال: اأنا اأعرف اأن اأحمد طلب من اأبيه اأن يرى القرية ، والآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن 
يفي الأب بوعده وياأخذ ولديه اإىل زيارة القرية.(

• كان 	 توّقعي  :اإّن  قائال  منا�شٍب(،  ،اأو غر  توّقعي)منا�شب  �شّحة  لتحديد  ،واأت��وّق��ف  الفقرة  ق��راءة  �شاأ�شتمر يف  م: 
�شحيحا:) لقد اأخذ الوالد ولديه اأحمد واأروى و�شافروا جميعا اإىل القرية(.

• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
ممار�سة موجهة)دورنا(: 

• ، قائلني : �شنتاأكد من الأحداث 	 م ت: يقراأ املعّلم/�ةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )..اخل�شرة ( 
ال�شابقة

• لقد عرفنا اأن الأب  وولديه �شافروا اإىل القرية والتقى اأحمد باأبناء عمه وطلب اإليهم اأن يرى املدرجات واملزارع	
• م.ت : نتوقع اأن يرف�س اأبناء عمه طلبه، و اأن يطلبوا اأن يكون معهم اأحد الكبار.	
• اأو غر 	  ، توّقعاتهم )منا�شبة  لتحديد �شّحة  (؛  والب�شاتني   ( ،ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/�ةوالتالميذ  يتابع  م ت: 

منا�شٍبة( .
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ) اأرى األة ترفع املياه(، وي�شاألهم املعلم/�ة : هل �شيذهبون 	

مل�شاهدة الألة اأم �شيخافون ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة 
. ثم ي�شتمرون بالقراءة ويتوقفون  عند)الإ�شراف فيه(؛ لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الفقرة.

• املعلم/�ة: هل �شيعود 	 اإىل املدينة( وي�شاألهم   الوالد  ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة   ويتوقفون عند )عاد 
اأولده معه اأم �شيطلبون املكوث اأكرث يف القرية؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه 
من اأحداث لحقة . ثم ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	

م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شرتاتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان (     
مبا ورد يف الّن�س املكتوب ، وقدم لهم التغذّية الراجعة  
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالقمرية34 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)�ص(1من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت:)�َص،1�سا،1�ُص،1�سو،1�ِص،1�سي،1�ْص(.	
• كلمات التطبيق: 	

ُر1،1 وُر1،1ُيْح�سِ اَيَق1،1ُتْعِر�ُص1،1ُح�سُ ُع1،1َت�سَ )َي�سَ
ِع(. يَلُة1،1بو�سْ َف�سِ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)�ص(.1
• ال�سوت : )�َص،�ْص(1.	
• كلمات التطبيق: 	

وُر1-1ُحوُر(. احلذف :1)ُح�سُ  
َمَر(. الإ�سافة :1)اأَمَر1-1اأ�سْ  

َجُر1-1�َسَجُر(. ال�ستبدال:)�سَ  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
مــعــطــاة1حتـــوي1اأ�ـــســـوات1احلـــرف1)�ـــص(1اإىل1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

ِع(. يَلُة1،1بو�سْ اَيَق1،1ُتْعِر�ُص1،1َف�سِ )َت�سَ 1

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفقًا1 )�ــص(1 حــرف1 �سوت1 معطاة1يف1

ال�سوتية.
• و،1�ِص(.	 ال�سوت : )�َص1،1�سُ
• ُع(،11	 ـ/1ـُع=1َي�سَ كلمات التطبيق: )َيـ/1ـ�سَ

وُر(، و/1ُر1=1ُح�سُ 1111)ُحـ/1ـ�سُ 1 1
ُر( ـ/1ـُر1=1ُيْح�سِ 1111)1ُيْحـ/1ـ�سِ 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات
الوعي ال�سوتي : 
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النموذج ) دوري (:
• َزَخ��اِرف ليزين بها 	 اإنه يحفر  َزَخ��اِرف ( ، ويقراأ اجلملة )  م : يحدد املعلم/ة الكلمة امل��راد معرفة معناها وهي ) 

القمرية . ( ثم يحدد الكلمات املفاتيح، وهي ) يحفر � يزين � القمرية ( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : 
) زينة(. 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى وهي : ) وملاذ ترك تلك القمريات ُمَعّر�َشًة لل�شم�س؟ قال 	
ن من ف�شلها عن اللوح (وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها وهي:)ُمَعّر�َشة(،  الأب: تركها حتى تيب�س،ويتمَكّ
ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي )ال�شم�س � تيب�س(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف، 

وهو : )مك�شوفة وظاهرة لل�شم�س(.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• 	 ، ل��وٍح من اخل�شب... ( على التالميذ  ، ثمَّ يفر�ُشه على  باملاء  ...ُث��َمّ يخلط اجل�س  املعلم/ة جملة )  ت : يعر�س 

فيقروؤونها مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) اجُل�سَّ ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح 
وهي  ) يخلط – باملاء – يفر�شه على لوح من اخل�شب ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو : ) مادة بي�شاء 

ت�شتخدم يف البناء (  . 
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق.

. �َشة �  اجُل�سُّ الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق. | املفردات :  َزَخاِرف � ُمَعَرّ

ورة/العنوان . ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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ما اأتوقع من اأحداث و�سخ�سيات 
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن مدينة  تتميز بجمالها وحما�شيلها الزراعية.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها. 	

ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة  
الأهداف:   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.

التهيئة:
• ،ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات، قائاًل:  املعّلم/�ة  م: يخاطب 

،اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة 
تّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اتوقع اأن يت�سمنة املقروء الآتيما فهمته

منوذج )دوري(:
• م: �شاأعطيكم مثاًل : �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)اأختك اأروى معنا (،�شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة 	

قائال: اأنا اأعرف اأن اأحمد طلب من اأبيه اأن يرى القرية ، والآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن 
يفي الأب بوعده وياأخذ ولديه اإىل زيارة القرية.(

• كان 	 توّقعي  :اإّن  قائال  منا�شٍب(،  ،اأو غر  توّقعي)منا�شب  �شّحة  لتحديد  ،واأت��وّق��ف  الفقرة  ق��راءة  �شاأ�شتمر يف  م: 
�شحيحا:) لقد اأخذ الوالد ولديه اأحمد واأروى و�شافروا جميعا اإىل القرية(.

• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
ممار�سة موجهة)دورنا(: 

• ، قائلني : �شنتاأكد من الأحداث 	 م ت: يقراأ املعّلم/�ةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )..اخل�شرة ( 
ال�شابقة
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مالحظات املعلم

• لقد عرفنا اأن الأب  وولديه �شافروا اإىل القرية والتقى اأحمد باأبناء عمه وطلب اإليهم اأن يرى املدرجات واملزارع	
• م.ت : نتوقع اأن يرف�س اأبناء عمه طلبه، و اأن يطلبوا اأن يكون معهم اأحد الكبار.	
• اأو غر 	  ، توّقعاتهم )منا�شبة  لتحديد �شّحة  (؛  والب�شاتني   ( ،ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/�ةوالتالميذ  يتابع  م ت: 

منا�شٍبة( .
• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ) اأرى األة ترفع املياه(، وي�شاألهم املعلم/�ة : هل �شيذهبون 	

مل�شاهدة الألة اأم �شيخافون ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة 
. ثم ي�شتمرون بالقراءة ويتوقفون  عند)الإ�شراف فيه(؛ لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الفقرة.

• املعلم/�ة: هل �شيعود 	 اإىل املدينة( وي�شاألهم   الوالد  ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة   ويتوقفون عند )عاد 
اأولده معه اأم �شيطلبون املكوث اأكرث يف القرية؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه 
من اأحداث لحقة . ثم ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لروا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: يكتب املعلم/�ة الأحداث ،والتوقعات ،و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:

• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شرتاتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان ( مبا 	
ورد يف الّن�س املكتوب ، وقدم لهم التغذّية الراجعة.
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد بالدي35 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)هــ(1من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َه1،1ها1،1ُه1هو،1ِه1،1هي11ْه(.	
• كلمات التطبيق: 	

1)َهواها1،1�سماها1،1ُهروب1،1�سهول1
هي1،1وهيبة1،1يهفو(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)هــ(.1
• ال�سوت : )َها1،1هـُو(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)نهار1– نار(.  
الإ�سافة :1)نار1– نهار(.  

ال�ستبدال:)�ُسُهور1– �ُسُعور(،1  
)هائل1-1قائل(. 1 1 1

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
ـــوات1احلــــرف1)هـــــ(1اإىل1 مــعــطــاة1حتـــوي1اأ�ـــس

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)َهواها1،1ُهروب1،1هي1،1وهيبة(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )هـــ(1 حــرف1 �سوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )هـو1-1ــهـ1-1ها(.	
• كلمات التطبيق: )�ُسـ/ـُهو/ًل1=1�ُسُهوًل(،	

1111)َيْهـ/ـفو1=1َيْهفو(،1)�َسـ/َما/ها1=1�َسَماها( 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اأع�شق(، ويقراأ اجلملة)اأينما كنت فقلبي ... دائماً يهفو اإليها 	

�َشُق اأر�شاً ... عا�س اأجدادي عليها؟( ، ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) قلبي � يهفو (ويناق�شها ؛ ملعرفة  ...كيف ل اأَعنْ
املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأحّب – اأُعجب - اأهوى ( . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ٌب ُزَللنْ  ( ، 	 َع��ذنْ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخ��رى ، وهي : ) جوها �شاٍف بديع ... ماوؤها 
ٌب ( ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد  وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) َعذنْ

معنى الكلمة ، وهي ) �شاٍف � زلل (؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو:) نقي من ال�شوائب ، و�شاٍف(.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• 	 ، ، فيقروؤونها مبفردهم   التالميذ  ( على  ... ماوؤها عذب زلل  بديع  املعلم/ة جملة ) جوها �شاٍف  : يعر�س  ت 

ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) ٌزَللنْ ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي ) �شاٍف � عذب( 
ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) ال�شايف البارد (.

• � يعر�س املعلم/ة الكلمة الأخرة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• � يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. .	

• املعلم/ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة.	
منوذج ) دوري ( : 

• ُفو ( لها عدة معان ، ثم ي�شر 	 م : يقراأ املعلم /ة جملة ) اأينما كنت فقلبي ...دائماً يهفو اإليها ( ، ويقول : كلمة ) َيهنْ
ُفو(، هو:)مييل  الكلمة، ويقول: معنى كلمة)َيهنْ اإليها( ويناق�شها؛ لبيان معنى   � املفاتيح وهي)قلبي  الكلمات  اإىل 

ويحّب(.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• ُفو التلميذ يف اإجاباته عندما ليذاكر (  التي حتوي الكلمة 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) َيهنْ

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة 

ِع�س. ب � ُيننْ �َشُق � ُزَلل � َعذنْ الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق |  املفردات :  اأَعنْ

الهدف:    اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(   

. ُفو � ُوَفاقنْ املفردات :  َيهنْ
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ُفو ( مبعنى اآخر، ويناق�س املعلم التالميذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى  ال�شابقة  نف�شها ) َيهنْ
ُفو ( هو : ) يخطئ ، ويبتعد عن ال�شواب ( . الكلمة ، وهي ) يف اإجاباته � ليذاكر ( ويقولون : معنى كلمة ) َيهنْ

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
التطبيق:

• ت : يعر�س املعلم/ة كلمة ) ِوَفاٍق ( على التالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة ) لنع�س حتت �شماها ...يف 	
ِوَفاٍق واإخاء ( و ) ِوَفاُق تلميذة مهذبة (يقراأ التالميذ اجلملة مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها 
وهي : ) ِوَفاق ( ،ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي  )اإخاء ( ، و ) تلميذة � مهذبة ( ويناق�شونها؛ملعرفة املعنى 

امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : ) مَتّفقون ومَتّحدون ( ويف اجلملة الثانية : ) ا�شم بنت (. 
• � يالحظ املعلم/ة  مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ا�شرتاتيجية 	 طريق  عن  ُمِعني  كلمة  ويعالج  املثال،  اأو  امل��رادف  طريق  عن  الَثّمني  كلمة  املعلم  )مالحظة:يعالج 

امل�شتقات(.

ال�سرتاتيجية :  التلحني واحلمولة الفكرّية .

اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد. الهدف:    
اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد   

التهيئة:
• م: يكتب املعلم/�ة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح، ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الّنموذج)دوري(: 
• ِمع املعّلم/�ةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع، وهم من�شتون، ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً، ويكرر ذلك 	 م: � ُي�شنْ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/�ة  نف�شه:	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )حب الطفل لبلده ومدحه لها(.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

الفهم القرائي
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مالحظات املعلم

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/�ةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/�ةالأ�شئلة الآتية،ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م: ما البيت الدال على اأن بالد ال�ّشاعر مالزمة له ل تفارقه؟  م ت: هو البيت : )الثالث.(	
• ابقة ؟  م ت: ) ثمني ،معني،اإليها ، عليها جبال ، زلل ، �شفاء، واإخاء(	 ما الكلمات التي تكرر ايقاُعَها يف الأبيات ال�شَّ

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/�ة التالميذ الأ�شئلة الآتية ، ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ما البيت الذي فيه دعوة اإىل الإخاء؟ ت:  ) البيت الأخر(	
• م: ما البيت الذي هدف درا�شة الطفل للعلم الثمني؟ ت: البيت الثاين.	
• م: كيف و�شف الطفل بلده؟ ت : جوها �شاف بديع ، ماوؤها عذب ، هواوؤها ينع�س النف�س	
• م: ي�شتمُع املعّلم/�ة اإىل اإجابات التالميذ، ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثمعاذ بن جبل41 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)�ص(1من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )�َص،1�سا1،1�ُص1�سو1�ِص1،1ِ�سي1�ص(.	
• كلمات التطبيق: 	

ٌن،1 �سِ ُة،1َر�ُسوٌل،1�َساأَل،1َم�َساِجُد،1َم�ْسِجٌد،11ُمْ )�ُسنَّ
رٌي(. َتْك�سِ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)�ص(.1
• ي1(1.	 ال�سوت : )�َسا11،1�َص1،1�سِ
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)ح�سان1– حان(1،1)م�ساء1– ماء(.  
الإ�سافة :1)عيد1– �سعيد(.  

ال�ستبدال:)تك�سري1– تكبري(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
مــعــطــاة1حتـــوي1اأ�ـــســـوات1احلــــرف1)�ــــص(1اإىل1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

1،1�سو�ص1،1تك�سري(. )م�ساء1،1�ُسرَّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفقًا1 )�ــص(1 حــرف1 �سوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )�ص(.	
• كلمات التطبيق: )َر/�ُسو/ٌل1=1َر�ُسوٌل(،1	

)َمـ/ـ�َسا/ِجـ/ـُد1=1َم�َساِجُد(، 1 1
ٌن( �سِ ـ/ـٌن1=1ُمْ ـ/�سِ )ُمْ 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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الفهم القرائي

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم ا�شرتاتيجية لتحديد معاين الكلمات با�شتخدام ماي�شمى مفاتيح ال�شياق 	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) فقيهاً ( ، ويقراأ اجلملة ) وكان فقيهاً يف الدين ، قال فيه 	

� اأعلم  الر�شول الكرمي :"اأعلُم اأمتي باحلالل واحلرام معاذ بن جبل(، ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي )الدين 
اأمتي باحلالل واحلرام( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) عامل يف الدين ( . 

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َهُه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم اإىل اليمن 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )َوجَّ
َهُه ( ، ثم ي�شتخرجون  امل��راد  معرفة معناها ، وهي : ) َوجَّ ف�شاأله :" مب تق�شي يامعاذ ؟" ( ، ويحددون الكلمة 

�َشَل( . الكلمات املفتاحية وهي ) اإىل اليمن ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )اأَرنْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) َفَتَهلََّل وجُه الر�شول ، وقال :" احلمد هلل...( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، 	

ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )تهلَّل ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاحية وهي ) وجه النبي � قال 
َرَق(  .  احلمد هلل (ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اأَ�شنْ

• � يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• )مالحظة: يعالج املعلم كلمة اأعلُم � تق�شي � اأجتهد � اآلو � َوَفَق � اأقاَم عن طريق املرادف واملثال يف جمل جديدة(.	

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي :

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

ور والعنوان   ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

لََل. َهُه  �  َتَهّ الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق |  املفردات :  َفِقيهاً � َوجَّ

ورة والعنوان الهدف:    اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ
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الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن م�شجد اأثري قدمي يف اليمن.	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• وعنوان 	 ال�شورة  خالل  من  الّن�س  يتحدث  اأن  تتوقعون  م��اذا  التالميذ:  ي�شاأل  ثم  الدر�س  عنوان  املعلم  يقراأ  م: 

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة  

الأهداف:   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.
التهيئة:

• اأو فقراٍت من الّدر�س ،ونقف عند بع�س كلماتها، 	 م: يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: �شنقراأجمال 
اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه، وما مل نفهمه فيها، ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده، ونفكِّر يف طريقة 

تّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:
ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

منوذج )دوري(:
• م: ير�شم املعلم/�ة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة ، وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شرتاتيجية.	
• ، بايع 	 اأن معاذ من الأن�شار  اأنا فهمت    : املعّلم/�ةالفقرة الأوىل ويتوقف عند:)..معاذ بن جبل( ويقول  م: يقراأ 

الر�شول  ف�شار من ال�شباقني يف الإ�شالم ولكن مل اأفهم  ملاذا قال عنه الر�شول باأنه اأعلم اأمتي ؟
• م: يعود املعّلم/�ة لقراءة االعبارة مرة اأخرى ويقول لقد عرفت الآن �  لأنه كان فقيها يف الدين..	
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهمه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• م ت:  يقراأ املعّلم/�ة والتالميذ الفقرة الثانية مًعا، ويتوقفون عند)..ولاآلو( ويقولون:	
• اأن معاذ كان عاملًا يف الدين ولقد دار بينه وبني الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم حوار حول كيف 	 م ت: لقد فهمنا 

يق�شي بني النا�س ، ولكننا مل نفهم ملاذا �شيجتهد معاذ ويق�شي بني النا�س براأيه؟
• م ت: �شنعود لقراء الفقرة ؛لنتعرف على ال�شبب ، لقد فهمنا لأنه اإذا مل يجد امل�شاألة التي �شيق�شي  يف كتاب اهلل اأو 	

يف �شنة ر�شوله �شيجتهد وبحكم اأنه عامل يحق له الجتها لأنه لن يق�شر.
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• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهموه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

تطبيق :
• ت: يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم  اإىل نهاية الفقرة الأخرة  ،ويحددون ما الذي فهموه وما الذي مل يفهموه 	

وكيف لهم اأن يفهموه...
• م:يكتب املعلم/�ة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول ، والذي مل يفهمه يف العمود الثاين ، ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
• م: ي�شتمع املعّلم/�ة اإىل التالميذ ، وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثال�شهيد الزبري42 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلرف1	 اأ�ــســوات1 التلميذ1 مييز1 اأن1  : الهدف 
)�ص(1من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت:)�َص1،1�سا1،1�ُص1،1�سو1،1�ِص1،1�سي1،1�ْص(.	
• كلمات التطبيق: 	

ُب1،1 وُر1،1َمن�سِ ْنُدوُق1،1َمْن�سُ اِبُر،1�سُ ْنَعاُء1،1�سَ )�سَ
َدَر(. رَيُة1،1اأ�سْ �سِ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)�ص(.1
• و1،1�ُص(1.	 ا،1�سُ ال�سوت : )�سَ
• كلمات التطبيق: 	

ُدود1-1ُدود(. احلذف :1)�سُ  
ُدور(. الإ�سافة :1)ُدور1-1�سُ  

اِبُر-1َعاِبُر(،1 ال�ستبدال:     )�سَ  
وُر1-1َمْن�ُسوُر(. )َمْن�سُ 1 1 1

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
مــعــطــاة1حتـــوي1اأ�ـــســـوات1احلـــرف1)�ـــص(1اإىل1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

وُر(. ْنُدوُق1،1َمْن�سُ اِبُر،1�سُ ْنَعاُء1،1�سَ )�سَ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفقًا1 )�ــص(1 حــرف1 �سوت1 معطاة1يف1

ال�سوتية.
• ي1،1�ْص1،1�ُص(.	 ال�سوت : )�ِص1،1�سِ
• ُب(1،1	 ـ/1ـُب1=1َمن�سِ كلمات التطبيق: )َمْنـ/1ـ�سِ

َدَر( ـ1/1ـَد/1َر1=اأ�سْ رَيُة1(،1)اأ�سْ يـ/1ـَر/1ُة=1�سِ )�سِ

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َرَع( ، ويقراأ اجلملة ) ولد الزبري يف �شنعاء ، وفيها ن�شاأ 	 م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َتَرعنْ

َرَع ( ، ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) ولد � ن�شاأ ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :  ) منا وكرب ( .  وَتَرعنْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• َتَحَق بكلية العلوم بجامعة القاهرة ( ، 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخ��رى ، وهي : ) ثم النْ

ت�شاعد يف  التي  املفاتيح  الكلمات  ، ويناق�شهم يف   ) التحق   (  : ، وهي  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  وي�شاألهم عن  
ل يف الكلية  حتديد معنى الكلمة ، وهي)كلية العلوم � جامعة القاهرة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )ان�شمَّ و�شَجّ

را�شة(  .  للِدّ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ُيُه ( على التالميذ، 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )عاد الزبري اإىل اليمن بعد اأن اأكمل تعليمه . وازدادت ثقافته ، وَوعنْ

ُيُه ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح   فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها، وهي : ) َوعنْ
وهي )اأكمل تعليمه � ازدادت ثقافته( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) اإدراكه وفهمه لالأمور والأ�شياء(. 

• � يعر�س املعلم/ة  الكلمات  الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى  لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة	

منوذج ) دوري ( : 
• 	 ، اإىل اليمن  (  اأطاحت بالإمام ... رجع الزبري  َدَلَعتنْ الثورة اليمنية التي  ِاننْ م : يقراأ املعلم /ة جملة )وعندما 

َدَلَعتنْ ( لها عدة معان ، ثم ي�شر اإىل الكلمات املفاتيح  وهي) الثورة اليمنية � اأطاحت � رجع اإىل  ويقول : كلمة  ) ِاننْ
َدَلَعتنْ (، هو : ) قامت ( .  اليمن( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول :معنى كلمة ) اننْ

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق .

ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة  .

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق . 
ُل � َجاِئر    . َر � اأََطاَحتنْ �  ُيَنا�شِ ُيُه � �َشَخّ َتَحَق � َوعنْ َرَع � النْ  املفردات :  َتَرعنْ

اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق. الهدف:    
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(.   

. َدَلَعتنْ � َتَوىَلّ املفردات :  ِاننْ



109ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َدَلَعتنْ النار يف املوقد ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  نف�شها 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة ) اننْ
)اندلعت(مبعنى اآخر،ويناق�س املعلم التالميذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة، وهي )النار 

( هو : ) ا�شتعلت(.  َدَلَعتنْ � املوقد( ويقولون : معنى كلمة ) اننْ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة كلمة ) َتَوىلَّ ( على التالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة ) عاد الزبري اإىل �شنعاء، 	

وتوىّل من�شب وزير املعارف ) الرتبية والتعليم ( ( و ) توىّل اجلندي عن املعركة خوفاً (يقراأ التالميذ اجلملة 
مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) توىّل ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي  ) من�شب 
( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف  � خوفاً  � املعركة   � الرتبية والتعليم ( ، و) اجلندي  � وزير املعارف 

َتَعَد(. اجلملة الأوىل : ) ا�شتلم قيادة ورئا�شة( ويف اجلملة الثانية : ) ِابنْ
•  يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة . 	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• َثّل ، عن 	 )مالحظة : يعالج املعلم /ة الكلمات : َتلَّقى – َثَقافته – ا�شتيالء – اإبَّان – �شطوتهم – مقاليد – َتَ

طريق املثال  يف جمل جديدة ( 

الفهم القرائي
ورة/ العنوان. ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:  يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف النَّ�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي :
ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ

)من خالل ال�صورة / العنوان(
منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة رجل م�شهور .	

التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم.	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة. 	 م:  يقدِّ
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التهيئة : 
• خالل 	 من  الّن�س،  يف  الرئي�شة  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة  يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، هي:
• 1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟  2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟ 3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف 	

الفقرة بجملة واحدة ؟ و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س ؛لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرة متكاملة 
وفقاً للجدول الآتي

الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله

اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة
اجلملة املعربة عن املقروء

امللخ�س :
الّنموذج)دوري(: 

• م: يقوم املعّلم/�ة بقراءة الفقرة الأوىل ، ويتوقف عند :) .. اأكمل تعليمه( 	
• م: ي�شاأل املعّلم/�ة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة؟ )ن�شاأة، ترعرع ، التحق 	

، اأكمل  ( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .) ن�شاأة الزبري(	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم..	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/�ةوالتالميذ القراءة مًعا، ويتوقفون عند )..اليمني( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )اختار ، �شاعر ، قاد ، الأحرار(	
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: الزبري �شاعر الثورة 	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم ويتوقفون عند)كرميا( ،وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )اندلعت ، الثورة ،ف�شل ، عاد، من�شب ، ينا�شل حرا(	
•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: ن�شال الزبري . 	
• ت : ي�شتكمل التالميذ القراءة  اإىل نهاية الفقرة الأخرة ويحددون املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة: )ا�شت�شهد 	

، واجه ، اأعظم  ( يربطون الكلمات يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة:)ا�شت�شهاد الزبري(

ال�سرتاتيجية :  الّتلخي�س

اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الن�س القرائي. الهدف:    
اأن يلّخ�س الّن�س القرائي يف فقرة �شغرة متكاملة.   
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مالحظات املعلم

• م:  ي�شجل املعّلم/�ة الأفكار الرئي�شة على ال�ّشبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/�ة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرة مرتابطة.
• دفاتركم 	 يف  اجلمل  تكتبون  واأنتم  ال�شبورة،  على  مرتابطة  غر  واجلمل  ال��رواب��ط   ح��روف  عليكم   �شاأعر�س  م: 

،وت�شعون الروابط بني اجلمل ،ثّم تقروؤون الفقرة مرتابطة .
• الروابط هي: ) يف ، و، ثّم، حتى ، لقد، من ،اأن ،(	
• اجلمل هي : "ن�شاأ الزبري )   ( �شنعاء، وفيها تلقى علومه ، )   ( اأكمل درا�شته )   ( القاهرة ، و)  ( �شخر �شعره 	

خلدمة وطنه وكان من املنا�شلني الأحرار   �شد الإمامة و ا�شتمر  ينا�شل )    ( اأجل )    ( يحيا ال�شعب حًرا )   (  
ا�شت�شهد عام 1965م(

• م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقرتاح عنوان اآخر للّن�س."	
• م: ي�شجل  املعلم/�ة العناوين املقرتحة ، ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرتحة،  العناوين  ،ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   ، التالميذ  كتب  ما  املعلم/�ة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة.
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثال�شيدة اأروى بنت اأحمد43 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)و(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َو1،1وا1،1ُو1،1ُوو1،1ِو1،1وي1،1ْو(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َوفاُة،1َمْوجوًد،1الَقَنواَت،1اأرَبعوَن،1َداووُد،1ِوَداُد،1
ُيداِوينا(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)و(.1
• ال�سوت : )َو1،1ُو1،1ْو1،1َوا(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)و�سائل1-1�سائل1،1وعود1-1عود(.  
الإ�سافة :1)عيد1-1وعيد(1،1)عود1-1وعود(.  

ال�ستبدال:)َواِرُث1=َحاِرُث(1،1)وجد1=1�سجد(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )و(1 احلــــرف1 اأ�ــــســــوات1 مــعــطــاة1حتــــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)َمْوجوًد،1َداووُد1،1ِوَداُد1،1ُيداِوينا(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )و(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• كلمات التطبيق: )َو/فا/ُة1=1َوفاُة(،1	

)الـ/ـقـَ/نـَ/وا/َت1=1الَقَنواَت(، 1 1
)اأر/َبـ/ـعو/َن1=1اأرَبعوَن( 1 1

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة :  
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• ؛ 	 ال�شغرى(  )بلقي�س  ُلِقَبتنْ   ...( اجلملة  ويقراأ   ،  ) َبتنْ  )ُلقنْ وهي  معناها  معرفة  امل��راد  الكلمة  املعلم/ة  يحدد   : م 

لرجاحة عقلها ( ، ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) بلقي�س ال�شغرى – لرجاحة عقلها ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى 
امل�شتهدف ، وهو : ) �شميت ت�شريفاً ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) لقبت )بلقي�س ال�شغرى ( ؛ ِلَرَجاَحِة عقلها ، 	
وح�شن ت�شرفها ( ، وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : ) َرَجاَحة ( ،ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي ) بلقي�س ال�شغرى � عقلها � ح�شن ت�شرفها ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، 

وهو : ) اتزان عقلها وكماله و�شوابه (  .
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاتره. 	

التطبيق:
• �شت رواتب �شخّية للعلماء 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) قامت باأعمال َجِليلٍَة يف بناء املدار�س ، وامل�شاجد ... وخ�شّ

واملتعلمني ، واأجرت لذلك الوقفيات الكبرة ...( على التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة املراد  
�شت  معرفة معناها ، وهي : ) َجِليلَة ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي )اأعمال � بناء املدار�س وامل�شاجد � خ�شّ

رواتب �شخّية � وقفيات كبرة ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )عظيمة وكبرة (  .  
• يعر�س املعلم/ة  الكلمات الأخرى  بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التهيئة :  
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي :

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق .

ور والعنوان :  ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.  
ِميم . املفردات :  ُلِقَبتنْ � َرَجاَحة � َجِليلَة � �َشِخَيّة � �َشَقّ � َترنْ

ورة والعنوان . الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( : 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن مدينة قدمية.	
• التطبيق: 	
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

التهيئة : 
• خالل 	 من  الّن�س،  يف  الرئي�شة  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات،  املعّلم/�ة  يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة، هي:
• 1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟  2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟ 3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف 	

الفقرة بجملة واحدة ؟ و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س ؛لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرة متكاملة 
وفقاً للجدول الآتي :
الفكرة العامة للن�سالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة

ما تدور حوله
اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة

اجلملة املعربة عن املقروء
امللخ�س :

الّنموذج)دوري(: 
• م: يقوم املعّلم/�ة بقراءة الفقرة الأوىل ، ويتوقف عند :) .. اأنحاء اليمن( 	
• م: ي�شاأل املعّلم/�ة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة؟ )رجاحة عقلها ، تولت 	

، احلكم ، نقلت عا�شمة احلكم، ا�شتطاعت ، تد احلكم( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .)رجاحة عقل ال�شيدة اأروى وتوليها احلكم(	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ال�سرتاتيجية :  الّتلخي�س

اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الن�س القرائي. الهدف:    
اأن يلّخ�س الّن�س القرائي يف فقرة �شغرة متكاملة.   
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ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/�ةوالتالميذ القراءة مًعا، ويتوقفون عند )..القدمية( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )اأعمال ، بناء املدار�س  ، امل�شاجد، رواتب  �شخية،الوقفيات ، 	

�شق الرتع ، ترميم(
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: الأعمال العظيمة لل�شيدة اأروى..	
• بورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم اإىل نهاية الفقرة الأخرة ،وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )توفيت ، عمرها ، ق�شت ، كانت ، مثال للمراأة(	
•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: وفاة ال�شيدة اأروى.	
• م:  ي�شجل املعّلم/�ةالفكرة الرئي�شة على ال�ّشبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/�ة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرة مرتابطة.
• دفاتركم 	 تكتبون اجلمل يف  واأنتم  ال�شبورة،  على  واجلمل غر مرتابطة  ال��رواب��ط   ح��روف  عليكم   �شاأعر�س  م: 

،وت�شعون الروابط بني اجلمل ،ثّم تقروؤون الفقرة مرتابطة .
• الروابط هي: ) و ، ب� ، من ،  لقد(	
• اجلمل هي : " تولت ال�شيدة اأروى احلكم لرجاحة عقلها )   (لقد قامت )   (عمال عظيمة )   ( بناء م�شاجد  )   (	

تخ�شي�س رواتب �شخية للعلماء واملتعلمني و�شقت الرتع )   ( رممت  اجلامع الكبر ،  و)   ( توفيت وعمرها ثمانية 
واأربعون عاًما  "

• م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقرتاح عنوان اآخر للّن�س.	
• م: ي�شجل  املعلم/�ة العناوين املقرتحة ، ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرتحة،  العناوين  ،ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   ، التالميذ  كتب  ما  املعلم/�ة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالوحدة اليمنية51 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• احلــرف1	 �ــســوت1 التلميذ1 ميــّيــز1 اأن1  : الــهــدف 
كلمات1 اإىل1 اإ�ــســافــتــه1 عــنــد1 الــفــتــح(1 )ت�سعيف1

معطاه1�سماعًا1.
• كلمات التطبيق: 	

،1اجلغرافيَّة1،1 د،1ثمَّ ،1توحَّ مًة1،1اأنَّهم،1يلتفَّ )ُمَق�سَّ
قوا(. اليمنيَّة،1الإ�سالميَّة،1تفرَّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن1يحلل1التلميذ1– �سوتيًا1-11كلمات1	
اإىل1 الفتح(1 )ت�سعيف1 اأ�سوات1 حتوي1 معطاة1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

قوا(. ان،1تفرَّ )اجلغرافيَّة1،1اليمنيَّة،1ال�ُسكَّ

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات ودجمها

• اأن1ميــيــز1الــتــلــمــيــذ1�ــســكــل1احلـــرف1	 ــدف:  ــه ال
ت�سعيف1الفتح1عند1اإ�سافته1اإىل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )ت�شعيف الفتح(	
• كلمات التطبيق: 	

،1الإ�سالميَّة(. ،1ثمَّ )اأنَّهم،1يلتفَّ

الن�صاط )2(  | متييز �صكل احلرف امل�صعف بالفتح 
باأ�صكاله الكتابية  

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة :  
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• اإىل 	 ، ويقراأ اجلملة )كانت اليمن ...مق�ّشمة  َرينْن (  طنْ ال�َشّ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) 

َرينْن كانوا يطمحون دائماً اإىل اإعادة حتقيق وحدتهم ( ، ثم يحدد الكلمات  طنْ ِن ؛ ولكن اأبناء اليمن يف ال�َشّ َرينْ �َشطنْ
املفاتيح  وهي ) مق�ّشمة � اإعادة حتقيق وحدتهم ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : ) الق�شمني ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َمُحوَن 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : ) ولكن اأبناء اليمن يف ال�شطرين كانوا َيطنْ
داأئماً اإىل اإعادة حتقيق وحدتهم ، ل�شعورهم اأنهم �شعب واحد ( ، وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي 
َمُحوَن ( ، ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي ) اإعادة حتقيق الوحدة �  : ) َيطنْ

�شعورهم اأنهم �شعب واحد ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو :)ياأملون- يتمنون(. 
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة )وتعّد الوحدة اليمنية منوذجاً فريداً على طريق الوحدة العربية... ( على التالميذ، 	

الكلمات  ، ثم ي�شتخرجون   ) : ) منوذجاً  ، وهي  امل��راد  معرفة معناها  الكلمة  ، ويحددون  فيقروؤونها مبفردهم  
املفتاحية وهي ) فريداً ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف،  وهو : ) مثاًل – ال�شيء النادرواملميز (.

• يعر�س املعلم/ة  الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة :  
• م : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى  لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة 	

منوذج ) دوري ( : 
• م : يقراأ املعلم /ة جملة ) وتعّد الوحدة اليمنية منوذجاً َفِريداً ( ، ويقول : كلمة  ) َفِريداً ( لها عدة معان ، ثم 	

ي�شر اإىل الكلمات املفاتيح وهي ) منوذجاً ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة ، ويقول :معنى كلمة ) فريداً ( ، هو : 
) نادراً ومميزاً اأو ليوجد مثله( .

املفردات
ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق .

ال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.  
ُموا. َت�شِ اِملَة �  اعنْ وَذجاً � ال�َشّ َمُحون � مَنُ َرينْن � َيطنْ طنْ املفردات :  ال�شَّ

اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق.   الهدف:   
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(   

املفردات :  َفِريداً � َحبنْل.
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• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ال�شابقة 	 الكلمة  ال��ق��راآَن(ال��ت��ي حت��وي  ي��ق��راأُ  وه��و  َ��ِري��داً  ف��� ب��ق��راءة جملة )�شمعُت  والتالميذ  /ة  املعلم  يقوم   : م ت 
 ، الكلمة  معنى  حتديد  يف  ت�شاعد  التي  املفاتيح   الكلمات  يف  التالميذ  املعلم  اآخر،ويناق�س  نف�شها)َفِريداأ(مبعنى 

وهي:)يقراأ القراآن( ويقولون : معنى كلمة )فريداً( هو : )ا�شم ولد(.
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ُموا 	 َت�شِ ت : يعر�س املعلم/ة كلمة )َحبنْل( على التالميذ ، يف جمل اأخرى تعطي معان جديدة ) يقول اهلل تعاىل :" واعنْ

بحبل اهلل جميعاً ولتفرقوا" ( ، و )لعبت البنت باحلبل( يقراأ التالميذ اجلمل مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  
معرفة معناها وهي : ) احَلبنْل ( ، ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي  )اعت�شموا � اهلل � جميعاً ( ، و)لعبت � البنت( 
ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : )دين اهلل( ويف اجلملة الثانية : )اخليط الغليظ 

امل�شنوع من الليف ونحوه وي�شتخدم للربط وغر ذلك (  . 
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

ورة/ العنوان ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي

التهيئة:
• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

عاتي منا�سبة توقُّ

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه الّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن اجلمهورية اليمنية وموقعها يف اخلريطة.	
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التطبيق:
• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة	 م:  يقدِّ

ال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.
الهدف:  اأن يوّظف التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.

التهيئة:
• م: ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي :

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج )دوري( :
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: � ماذا تعرف عن  اليمن قبل الوحدة؟) كانت مق�شمة اإىل �شطرين(	
• م: � ملاذا يطمح اأبناء اليمن باإعادة الوحدة ) ل�شعورهم اأنهم �شعب واحد منذ اأقدم الع�شور(.	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م ت : � متى حتققت الوحدة اليمنية ؟ م ت: )يف يوم 22 مايو 1990(	
• م ت : � ما ال�شم الذي اأطلق على اليمن بعد الوحدة؟ م ت: ) اجلمهورية اليمنية(	
• م ت : � كيف اأ�شبحت اليمن بعد اإع��الن الوحدة ؟ م ت: ) اأ�شبحت دولة كبرة من حيث امل�شاحة  وعدد ال�شكان 	

واملوقع.(
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	
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تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت: � اأين تقع اليمن؟ ت :)اأ�شبح موقعها يطل على البحر الأحمر والبحر العربي(	
• ت: � ما ف�شل الوحدة اليمنّية؟ ت : )تعد منوذجا فريدا على طريق الوحدة العربية والإ�شالمية ال�شاملة.(	
• ت: � ماذا ن�شتفيد من الدر�س؟ ت: ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
• من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :	
• م التالميذ يف جمموعات عمل، بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم: 	 َنظِّ
• متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...	
• اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة 	
• وتدوينها على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.	
• ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثم�شايف النفط52 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن1مييز1التلميذ1اأ�سوات1احلرف1)غ(1	
من1خالل1كلمات1معطاة1.

• ال�سوت : )َغ1،1غا1،1ُغ1،1غو1،1ِغ1،1غي1،1ْغ(.	
• كلمات التطبيق: 	

ِغرُي،1 )َغَط�َص،1الَغاُز،1الُغْرَفُة،1َيُغو�ْص،1ِغْرَباُن،1�سَ
ْغَرى(. ال�سُّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن1يطبق1التلميذ1م�ستوى1الوعي1ال�سوتي1
)ا�ستبدال1اأو1حذف1اأو1اإ�سافة(1على1كلماًت1معطاة1

حتوي1اأ�سوات1احلرف1)غ(.1
• ال�سوت : )َغـ1،1ِغيـ(1.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف :1)غزير1=1زير(.  
الإ�سافة :1)رمي1=1غرمي(.  

ِفرُي(،1 ال�ستبدال:)�سغري1=1�سَ  
111111111111)َغَط�َص1=1َعَط�َص(. 1 1

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات1	 �سوتيًا1 التلميذ1 يحلل1 اأن1  : الهدف 
اإىل1 )غ(1 احلــــرف1 اأ�ــــســــوات1 مــعــطــاة1حتــــوي1

مقاطعها1ب�سكل1�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

ْغَرى(. )الَغاُز1،1الُغْرَفُة1،1َيُغو�ْص1،1ال�سُّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن1الّتلميذ11كلمات1من1حروف1	 الهدف : اأن1ُيكوِّ
ملقاطعها1 وفــقــًا1 )غ(1 حــرف1 �ــســوت1 يف1 معطاة1

ال�سوتية.
• ال�سوت : )ِغ1،1غي1،1َغ،1ُغو(.	
• ــاُن(،1	 ــرَب ِغ 1= ـــاأ/ُن1 ـــْر/َب )ِغ التطبيق:  كلمات 

ِغرُي(،1)َغـ/ـَطـ/ـ�َص1=1َغَط�َص( ـ/ـِغيـ/ــُر1=1�سَ )�سَ

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َطاَف ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة ، وهي 	

)يطوُف � طواٌف( ، واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )َطاَف ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )َطاَف ( يف ال�شياق، ويناق�شها 
مع الكلمات ال�شابقة، ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :) َداَر اأو لّف ( .

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف  معنى كلمة )َم�َشايِف ( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
ي � ت�شفِيّة � و�شفاء � �شاٍف ( يناق�شهم يف الكلمات ،ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة  ا � ُي�َشِفّ َفّ العائلة وهي )�شَ
بكلمة ) م�شايف ( ؟ يقراأ املعلم والتالميذ كلمة ) م�شايف ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة، وي�شتنتجون 

معناها وهو  :) اأماكن خا�شة لت�شفِيّة وتنقية النفط من م�شتقاته ( .
التطبيق:

• م : يحدد  املعلم/ة كلمة ) التكرير ( للتالميذ ، ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• � يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

التهيئة : 
• اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• تلتهب 	 التي  لَُة  عنْ ال�شُّ ...ماهذه  ، ويقراأ اجلملة )   ) لَُة  عنْ امل��راد معرفة معناها وهي )ال�شُّ الكلمة  املعلم/ة  : يحدد  م 

لَُة ناجتة عن احرتاق الغاز الفائ�س ( ، ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) تلتهب � لتنطفئ �  عنْ ولتنطفئ...هذه ال�شُّ
احرتاق ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ، وهو : )اأداة مثل املوقد يف اأعاله راأ�س تخرج منه نار ملتهبة(.

• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املفردات
ال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  .

ال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق   .

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(. 
ِرير  املفردات :  َطاَف ، َم�َشايِف � الَتّكنْ

اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق. الهدف:    
ِديُر. لَُة � اخَلاُم � َت�شنْ عنْ املفردات :  ال�شُّ
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :  
• ُر النفط اخَلاَم 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى ، وهي : )وهذه املعامل الكبرة هي التي ُتَكِرّ

اإىل اأنواع خمتلفة من الزيوت ( ، وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها ، وهي : )اخَلاُم ( ،ويناق�شهم يف الكلمات 
ُر � اأنواع خمتلفة من الزيوت ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ،  املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ، وهي )ُتَكِرّ

ى (. وهو : ) اجلديد الذي مل ي�شتخدم بعد اأو الذي مل ي�شّفى وينَقّ
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) كما بداأ ت�شدير النفط من بالدنا ...عربالأنابيب املو�شلة اإىل البحر الأحمر ( على 	

ِديُر( ، ثم ي�شتخرجون  امل��راد  معرفة معناها ، وهي : )َت�شنْ التالميذ ، فيقروؤونها مبفردهم  ، ويحددون الكلمة 
، وهو : )اإر�شال  اإىل البحر الأحمر ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف   � الكلمات املفاتيح  وهي ) من بالدنا 
النفط اإىل اخلارج وت�شويقه بغر�س التجارة والربح (  . � يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ ، ويقدم التغذية 

الراجعة املنا�شبة .
• م: يكتب املعّلم/�ة الكلمة ومعناها على ال�شبورة، ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

الفهم القرائي
ورة/ العنوان. ال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• ورِة اأوالعنواَن، اأو 	 يخاطب املعّلم/�ة التالميذ/الّتلميذات، قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س ، ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي :
ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ

)من خالل ال�صورة / العنوان(
منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي ، ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شر املعلم/�ة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن م�شنع كبر يف اليمن وفيه خزانات حلفظ 	

املواد ال�شائلة.
التطبيق:

• ورة ، ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/�ة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/�ة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ
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ال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغر املبا�شرة.

الأهداف  :  اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.

التهيئة:
• م: ُيخاطب املعّلم/�ة التالميذ /الّتلميذات ،قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون، �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه، م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من، ومتى، واأين، وما؟ وماذا، وملاذا ،وكيف، وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج ) دوري (:
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ،ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م � اأين توجد م�شايف النفط؟) يف عدن ال�شغرى( 	
• م: � من الذي ا�شتقبل التالميذ عند و�شولهم اإىل م�شايف النفط؟) اأحد امل�شرفني(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة ، و�شنجيب عنها:	
• م ت : � متى اأن�شئت م�شايف عدن؟ م ت: )1954(	
• م ت: � ما املحافظات التي اكت�شف فيها النفط اخلام؟ م ت: )�شبوة، وماأرب ، وح�شرموت(	
• م: يكتب املعّلم/�ة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة ، ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق ) دوركم ( :
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ،ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ،ثّم يجيبون عنها:	
• ت: � ماذا تعمل حكومة اجلمهورية اليمنية حاليا؟ ت : ) ت�شتك�شف مناطق جديدة للبرتول(	
• ت: � ملاذا تهتم الدول با�شتخراج النفط؟  ت: )لأنه م�شدر ثروة ورقي البالد( ) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• ت:� ماذا �شيحدث اإذا اأنعدم النفط؟ ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة( 	
• م: ي�شتمع املعلم/�ة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/�ة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ،  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات ، وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة ، وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ ، وقّدم لهم التغذّية الّراجعة   
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد الوحدة53 اجلزء الأول

�سوت احلرف : 

• القمرية1	 )الـ(1 �سكل1 التلميذ1 اأن1مييز1  : الهدف 
عند1اإ�سافتها1اإىل1كلمات1معطاة1.

• كلمات التطبيق: 	
)الَعرب،1الأَ�سوار،1الأَحرار،1املَ�سطورة(.

الن�صاط )1( متييز �صكل )الـ( القمرية

• الهدف : اأن1يحلل1التلميذ1– �سوتيًا1-11كلمات1	
معطاة1حتوي1)الـ(1القمرية1اإىل1مقاطعها1ب�سكل1

�سحيح1.
• كلمات التطبيق: 	

)الأَجداد،1الأَولد،1الأَر�ص،1الوحدة(.

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن1يقرًا1التلميذ1كلمات1معطاة1حتوي1	
)الـ(1القمرية1.

• ال�سوت : )ال� القمرية(	
• كلمات التطبيق: 	

)الـ/ُع�سـ/ـفو/ر/ة1=1الُع�سفورة(،
)الـ/اأَ�سـ/ـوا/ر1=1الأَ�سوار(

الن�صاط )2( مزج الأ�صوات  

• الهدف : اأن1ميّيز1التلميذ1�سوت1)الـ(1القمرية1	
عند1اإ�سافتها1اإىل1كلمات1معطاه1�سماعًا.

• ال�سوت : )الـ(1القمرية.	
• الــَعــرب،1	 )الــُعــ�ــســفــورة،1 التطبيق:  كلمات 

الأَ�ـــســـوار،1الأَحــــــرار،1املَــ�ــســطــورة،1الأَجـــــداد،1
الأَولد،1الأَر�ص،1الوحدة(

الن�صاط )1( |  متييز الأ�صوات

الوعي ال�سوتي : 
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املفردات
اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  .

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
املفردات :  ُيْحَكى ـ َرَبّاينيِ ـ املَ�ْشُطوَرة  .

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	
• منوذج ) دوري ( : 	
• م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )ُيْحَكى( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي ) 	

َكاَيٌة ( , واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )ُيْحَكى ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )ُيْحَكى ( يف ال�شياق, ويناق�شها  َحَكى ـ حيِ
مع الكلمات ال�شابقة, ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :) يروي ويق�س حكاية ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم /ة  : اإذا كنا ل نعرف  معنى كلمة )َرَبّاينيِ ( ميكننا اأن نفكر  يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	
العائلة وهي ) يرّبي ـ املربِّي ومربيِّية ـ تربية ( يناق�شهم يف الكلمات  ,ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة ) 
رّباين ( ؟ التالميذ كلمة )رّباين ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها وهو  :) عّلمني 

بني اأو اأدبني ( . وهَذّ
التطبيق:

• م : يحدد  املعلم/ة كلمة )املَ�ْشُطوَرة ( للتالميذ , ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة.	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• ـ يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .  	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم..	

اال�سرتاتيجية :  التلحني واحلمولة الفكرّية :

اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد. الهدف:    
اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.   

التهيئة:
• ورة اأو  العنوان, اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س, ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة, وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

الفهم القرائي
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الّنموذج)دوري(: 
• ع املعّلم/ـةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع, وهم من�شتون, ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً, ويكرر ذلك 	 م: ـ ُي�ْشميِ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/ـة  نف�شه:	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )الوحدة واحلرية(.	
• م: ما البيت الذي يحقق هدف الن�شيد؟ ) البيت الأخري(	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/ـةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/ـةالأ�شئلة الآتية,ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
•  م:  ما البيت الذي يلخ�س م�شمون الن�س,؟ م ت: ) الثاين(	
• م: ـ عّم حتّدث البيت الرابع؟ م ت: )حتّدث عن كيف متت تربيتها من قبل والديها للحرية والأحرار .	
• 	 , بالأ�شوار  العــراف  عــدم   , )الت�شحية  م ت:   الأولد؟  و   , الع�شفورة  م:  كيف تتحق احلرّية من وجهتي نظر 

الوحدة.(
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/ـة التالميذ الأ�شئلة الآتية , ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ما البيت الذي يدّل على اأّن الأولد ا�شتجابوا لدعوة الع�شفورة اإىل الوحدة ؟ ت: ) البيت اخلام�س(  	
• م:  �شع فكرة تلخ�س م�شمون الأبيات؟ ت:  )دعوة الع�شفورة اإىل الوحدة (	
• م: ي�شتمُع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ, ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
•  ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثذكاء القا�شي11 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• احلرف 	 اأ���ص��وات  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
)ف( من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َف ، فا، ُف  ، فو، ِف ، يف ، ْف(.	
• كلمات التطبيق: 	

َفه ، َدَفاِتر ، ُفُنون ، ُرُفوف ، ِفَداء ، ِب�َصْيِفي ،  )ِن�صْ
الطْفل(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلماًت معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ف(. 
• ال�سوت : )ُف ، ِف ، َفا ، َف( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )ِفَداء - َدْاء( ، )�َصاَفر- �َصار(.  
اَدَف(. اْد - �صَ الإ�سافة : )َداء - ِفَداء( ، )�صَ  

ال�ستبدال:)ُفُنون - ُجُنون( ، )ِفَداء - ِنَداء( ،   
)َفاِئدة - َماِئدة - زاِئدة(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  احل����رف )ف(  اأ����ص���وات  م��ع��ط��اة حت���وي 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

ْفل(. َفه ، َدَفاِتر ، ب�َصْيِفي ، الطَّ )ِن�صْ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ف(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )ُف، ُفو ، ِف(.	
• كلمات التطبيق: )ُر/ُفو/ف= ُرُفوف(	

)ِف�/�َدا/ء= ِفداء ، ُف�/ُنو/ن = ُفنون(   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َفَقَدْت ( , ويقراأ اجلملة ) َفَقَدتيِ امراأٌة طفلها , فراأت امراأة 	

اأخرى حتمله ( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) طفلها ـ امراأة اأخرى حتمله (ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, 
وهو : ) اأ�شاعت ( . 

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : ) اختلفت املراأتان وَتَناَزَعَتا على الطفل , ثم ذهبتا 	
اإىل القا�شي ( , وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : ) َتَناَزَعَتا ( , و يناق�شهم يف  الكلمات املفاتيح 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي )اختلفتـ  ذهبتا اإىل القا�شي(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )َتخا�شمتا 

ت كُلّ واحدٍة الأخرى اأوجتاذبتا(. و�شَدّ
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َعْت كٌلّ منهما اأنَّ الطفل لها( على التالميذ, فيقروؤونها مبفردهم, ويحددون 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )...َفاَدّ

َعْت(, ثم ي�شتخرجون الكلمات املفتاتيح وهي )اأنَّ الطفل لها( ويناق�شونها؛  الكلمة املراد معرفة معناها, وهي: )ايَِدّ
ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )زعمت كل واحدة اأنه لها – قالت كُلّ واحدة �شدقاً اأو كذباً اأَنّ الطفل لها اأو خا�شمت 

فيه(. 
• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى  بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق. 
ُمُه ـ َدْعُه َعْت ـ �َشاأُْق�شيِ  املفردات :  َفَقَدْت ـ َتَناَزَعَتا ـ ايَِدّ
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التهيئة:
• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(: 
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن طفل عمل م�شكلة واأتوقع اأن املراأتني حتاولن 	

الدفاع عنه من توبيخ والده.
التطبيق: 

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

ورة/العنوان . اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ

الفهم القرائي



131ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

اال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية   

االأهداف:   اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.

التهيئة:
• ,ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات, قائاًل:  املعّلم/ـة  م: يخاطب 

,اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه, وما مل نفهمه فيها, ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده, ونفكِّر يف طريقة 
متّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

منوذج )دوري(:
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م:  يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند )..ذهبتا اإىل القا�شي( ويقول: اأنا فهمت اأن امراأة فقدت طفلها وراأت 	

امراأة اأخرى حتمله ولكن مل اأفهم ملاذا ذهبتا اإىل القا�شي؟
• م: يعود املعلم/ـة لقراءة الفقرة نف�شها ويقول : لقد عرفت الآن املراأتان ذهبتا اإىل القا�شي لأن كل منهما تريد 	

الطفل لها.
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهمه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• م ت : يقراأ املعلم/ـة والتالميذ  مًعا الفقرة الثانية ويتوقفون عند: ) ..منكما ن�شفه( ,ويقولون:	
• م ت: لقد فهمنا اأن كل امراأة ادعت اأن الطفل طفلها واأن القا�شي �شيعطي كل امراأة ن�شف الطفل ولكن مل نفهم 	

ملاذا قال القا�شي �شاأق�شم الطفل اإىل ن�شفني؟ 
• م ت : يعيد املعلم/ـة والتالميذ قراءة الفقرة نف�شها ,ويقولون: 	
• م ت: لقد فهمنا اأن القا�شي قال: �شاق�شم الطفل اإىل ن�شفني لأن املراأتني تنازعتا عليه .	
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق 
• ت: يقراأ التالميذ الفقرة حتى النهاية , ويحددون ما الذي فهموه يف الفقرة وما الذي مل يفهموه ويعيدون قراءة 	

الفقرة نف�شها حتى  يتو�شلوا اإىل معرفة ال�شيئ الذي مل يفهموه...
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة	

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثمكر  الثعلب12 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن يقرًا التلميذ كلمات معطاة حتوي 	
)ال�( ال�صم�صية. .

• كلمات التطبيق: 	
جل( ، )ال�/�دُّ/ب = الدُّب(. /ج�/�ل = الرَّ )ال�/�رَّ

الن�صاط )2( مزج الأ�صوات 

الهدف: اأن ميّيز التلميذ �صوت )ال�( ال�صم�صية عند 
اإ�صافتها اإىل كلمات معطاه �صماعًا.

كلمات التطبيق:
حيح،  الل، ال�َصجرة، ال�صَ جل، الدُّب، الثِّمار، الظِّ )الرَّ

الَثعلب(

الن�صاط )1(  متييز الأ�صوات

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
مقاطعها  اإىل  ال�صم�صية  )ال����(  حت��وي  معطاة 

ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

الل، ال�َصجرة(. مار، الظِّ )الثِّ

الن�صاط) 3( تقطيع الكلمات: 

• الهدف : اأن مييز التلميذ �صكل )ال�( ال�صم�صية 	
عند اإ�صافتها اإىل كلمات معطاة

كلمات التطبيق:
حيح، الَثعلب(              )ال�صَ

الن�صاط )2( | متييز �صكل )الـ( ال�صم�صية

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• املعلم/ة : اليوم �شنتعلم طريقة اأخرى  لتحديد معنى كلمة ذات معان متعددة با�شتخدام كلمات مفتاحية يف اجلملة 	

منوذج ) دوري ( : 
• م : يقراأ املعلم /ة جملة )َوَقَع دبٌّ يف م�شيدٍة ...مّر به رجل فاأخرجه منها ( , ويقول : كلمة  ) َوَقَع ( لها عدة معان 	

, ثم ي�شري اإىل الكلمات املفاتيح  وهي ) يف م�شيدة ـ فاأخرجه منها ( ويناق�شها ؛ لبيان معنى الكلمة , ويقول :معنى 
كلمة ) َوَقَع  ( , هو : ) َعليَِق يف �َشَرٍك اأو َفٍخّ ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( :  

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة ) َوَقَع الطفل عن �شريره ( التي حتوي الكلمة ال�شابقة  نف�شها 	
)َوَقَع ( مبعنى اآخر, ويناق�س املعلم التالميذ يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي )عن 

�شريره( ويقولون : معنى كلمة ) َوَقَع  ( هو : )�َشَقَط (. 
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• اأخــرى تعطي معان جديدة ) َفَق�سَّ الرجُل حكايَتُه 	 ت : يعر�س املعلم/ة كلمة )َق�سَّ ( على التالميذ , يف جمل 

: �شاأ�شرَح لك( و ) َق�سَّ الولد الورق باملق�ّس (يقراأ التالميذ اجلملة  عليه فتظاهَر الثعلُب بعدم الفهميِ , فقال الدبٌّ
مبفردهم ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها وهي : ) َق�سَّ ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي  )حكايته ـ 
عدم الفهمـ  �شاأ�شرح لك ( , و ) الورقـ  باملق�ّس ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف وهو يف اجلملة الأوىل : )َحَكى 

اأو َرَوى( ويف اجلملة الثانية : ) َقَطَع وَق�َشَم ( .
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َيَدٍة ...مــرَّ به 	 �شْ , ويقراأ اجلملة ) وقَع دبٌّ يف ميِ  ) َيَدٍة  �شْ املــراد معرفة معناها وهي )ميِ الكلمة  املعلم/ة  م : يحدد 

املفردات
اال�سرتاتيجية :  املعاين املتعددة

اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

اأن يحدد التالميذ معنى كلمة يف معان متعددة من خالل ال�شياق.  الهدف:    
اأن ي�شتخدم التالميذ املعنى اجلديد يف جمل جديدة. )قراءة وكتابة(.   

 املفردات :  َوَقَع ـ َق�سَّ

اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.  الهدف:    
َيَدة ـ َحَطباً ـ َتَظاَهَر �شْ  املفردات :  ميِ
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َيَدةيِ ( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )وقع  َيَدَة ...فاأغلَق الثعلُب باب امليِ�شْ رجل فاأخرجه منها...ودخل الدبٌّ امليِ�شْ
ـ فاأخرجه منها ـ دخل امل�شيدة ـ اأغلق باب امل�شيدة ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )ماُي�َشاُد به من 

�َشَرٍك اأو َفٍخّ ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• جرَة, فقالْت: ... وتقطعني َحَطباً 	 جُل ال�شَّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : )�شاأَل الرَّ

جرة ـ تقطعني ـ للنار ( ويناق�شهم  للنار ( , وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )َحَطباً ( ,  وهي )ال�شَّ
يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة  ؛ ملعرفة املعنى اامل�شتهدف , وهو : ) اأخ�شاب واأعواد من 

ال�شجر ُي�ْشَتْخَدُم للوقود وغريه (  .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة )... فق�ّس الرجل حكايته عليه َفَتَظاَهَر الثعلب بعدم الفهم , فقال الدّب : �شا�شرح لك ( 	

على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )َتَظاَهَر ( , ثم ي�شتخرجون 
, وهو :  امل�شتهدف  املعنى  �شاأ�شرح لك (ويناق�شونها؛ ملعرفة  ـ  الفهم  ـ عدم  ـ حكايته  املفاتيح وهي )فق�ّس  الكلمات 

)اَدَّعى عدم الفهم اأو اأظهر اجلهل (  . 
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ور والعنوان  : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ الهدف:    

التهيئة:
• ورة اأو  العنوان, اأو من 	 يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل القراءة ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

نها النَّ�س, ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل - بعد القراءة, وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة رجل ا�شطاد دبا وو�شعه يف قف�س.	

الفهم القرائي
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التطبيق: 
• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

اال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية   

االأهداف:   اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.

التهيئة:
• ,ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات, قائاًل:  املعّلم/ـة  م: يخاطب 

,اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه, وما مل نفهمه فيها, ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده, ونفكِّر يف طريقة 
متّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي :

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

منوذج )دوري(:
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م:  يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند )..اأهذا جزاء املعروف( ويقول: اأنا فهمت اأن اأن هناك دب وقع يف م�شيدة 	

ومر رجل واخرجه منها ولكن مل اأفهم ملاذا اأراد الدب اأن ياأكل الرجل ؟
• م: يعود املعلم لقراءة الفقرة نف�شها ويقول : لقد عرفت الآن ملاذا اأراد الدب اأكل الرجل لأنه كان جائعا .	
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهمه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
ممار�سة موجهة )دورنا(:

• ( ,ويقولون:	 م ت : يقراأ املعلم والتالميذ الفقرة الثانية ويتوقفون عند: ) .. ياأكلك الدبُّ
• م ت: لقد فهمنا اأن الرجل والدب اتفقا اأن ي�شاأل اأول ثالثة اأ�شياء ي�شادفونهم يف الطريق و�شاأل ال�شجرة , ولكن 	

مل نفهم ما ال�شوؤال الذي �شي�شاألنه؟
• م ت : يعيد املعلم/ـة والتالميذ قراءة الفقرة نف�شها ,ويقولون :	
• م ت: لقد فهمنا الآن اأنهما �شي�شاألن: هل يحق للدب اأن ياأكل الرجل رغم اأنه اأنقذه؟	
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق :

• ت: يقراأ التالميذ الفقرة حتى النهاية , ويحددون ما الذي فهموه يف الفقرة وما الذي مل يفهموه ويعيدون قراءة 	
الفقرة نف�شها حتى  يتو�شلوا اإىل معرفة ال�شيئ الذي مل يفهموه...

• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالفالح الذكي13 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ر( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َر ، َرا ، ُر ، ُرو ، ِر ، ِري ، ْر(.	
• كلمات التطبيق: 	

اب ، ق�صرُي ، مُروُر ، بالأَمِر ، غِرْيب ،  َ )َرجال ، التُّ
القْرَية(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ر(. 
• ال�سوت : )ُر ، ُرو ، ِري( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َرَباب= َباب(.  
الإ�سافة : )َباب= َرَباب(.  

ال�ستبدال:  
   )�َصَرَق- �َصَبَق( ، )ُمُرْور- ُمُرْوج( ، )َحِرْير-َحِمري(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�صوات احلرف )ر( اإىل مقاطعها 

ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)َرُجاًل ، الأَْمِر،  َغِرْيب ، الَقْرَية(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ر(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َر ، ٌر ، ُرو(.	
• �/َر/َخ = �صرخ ، 	 كلمات التطبيق: )�صَ

ْي�/��ر= ق�صري( ، )ُم�/ُرو/ر = مرور( )َق�/���صِ  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

مراجعة الأ�شوات

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• ـ م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري(:
• �ٌسّ �شرق مالب�شي ونقودي... 	 م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اللِّ�ّس ( , ويقراأ اجلملة ) اإنه ليِ

َم عليه بال�شجن( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) �شرق مالب�شي ونقودي ـ قب�س على  ّ , وُحكيِ �َس على اللِّ�سيِ وُقبيِ
حكم عليه بال�شجن( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : ) ال�شخ�س الذي ياأخذ ممتلكات الآخرين خفية 

دون وجه حق ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• جل الُيمنى عميٌق, 	 اَب اأنَّ اأََثَر الرِّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة اأخرى , وهي : )...راأيت يف الُرّ

اأَْعـــَرٌج ( ,  اأَْعـــَرٌج ( , وي�شاألهم عن الكلمة املــراد معرفة معناها, وهي : )  اأنــه  واأََثـــَر الُي�شرى خفيف مما يــدلُّ على 
جل  جل الُيمنى عميق ـ الرِّ اب ـ الرِّ ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ,وهي )الُرّ
الُي�شرى خفيف(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )من كان يف رجله اإ�شابة اأو علة , فهو مي�شي مييل ج�شده من 

جهة اأكرث من الأخرى (  .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• جل الُيمنى عميق, واأَثَر الُي�شرى خفيف ... لأن فاأ�شه قد 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )...راأيت يف الراب اأنَّ اأََثَر الرِّ

�شقط على الأر�س فرك اأَثراً ( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , 
وهي : ) اأَثَر ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي )الراب ـ عميق ـ خفيف ـ الأر�س ـ فرك( يناق�شونها؛ ملعرفة 

اب(.  املعنى امل�شتهدف, وهو: )بقايا وعالمات على الأر�س اأو يف الرُّ
• ـ يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ, ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة	

التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• َرَخ ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي 	 م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )�شَ

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  

اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.  الهدف:    
 املفردات :  اللِّ�ُسّ ـ اأَْعَرج ـ  اأََثُرـ اْنَدَه�َس 

اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.  الهدف:    
َم َرَخ ـ َق�سَّ ـ ُحكيِ  املفردات :  �شَ
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َرَخ( يف ال�شياق  َرَخ ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة ) �شَ َراًخُ ( , واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة ) �شَ ًخ ـ �شُ رُخ ـ �شاريِ )ي�شْ
ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقهة, ويقول: اإذن معنى الكلمة هو :)رفع �شوته ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة 	 م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة )َق�سَّ
( يف ال�شياق,  (؟ يقراأ املعلم والتالميذ كلمة )َق�سَّ (, ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )َق�سَّ ًةُ �شّ وهي )يُق�ّس ـ قيِ

ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها وهو: )َحَكى اأو َرَوى(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َم( للتالميذ, ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	 م : يحدد  املعلم/ة كلمة )ُحكيِ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

ور والعنوان  : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ الهدف:    

التهيئة:
• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة الفالح الذي يحر�س ار�شه وكيف يواجه 	

احليونات املفر�شة والل�شو�س؟
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

الفهم القرائي
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• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة.

االأهداف  :  اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.
التهيئة:

• املهّمة يف 	 املعلومات  تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون  ,قائاًل: كي  التالميذ /الّتلميذات  املعّلم/ـة  ُيخاطب 
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:
الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج ) دوري (:
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: من الذي �شرخ الل�س الل�س ؟)الفالح.(	
•  م: ماذا �شرق الل�س؟ ) مالب�س الفالح ونقوده(	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم مبتابعة القراءة مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها:	
• م ت:  اأين حدثت الق�شة ؟م ت: يف القرية 	
• م ت: كيف عرف الفالح اأن ال�شارق اأعرج؟  م ت: راأى اأثر رجل ال�شارق على الراب اليمنى عميق والي�شرى خفيف.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت:  ماذا فعل ال�شرطي عندما �شمع كالم الفالح؟  ت: اأبلغ ال�شابط بالأمر وقب�س على ال�شرطي.	
• ت : مباذا حكم على الل�س؟  ت: بال�شجن.	
• ت: ملاذا �شرق الل�س مالب�س الفالح ونقوده؟ ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• ت: كيف �شيعي�س الل�س بعد خروجه من ال�شجن ؟ ت: )تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.    
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثلغز ما هو؟14 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• احل��رف 	 ���ص��وت  التلميذ  مي��ّي��ز  اأن   : ال��ه��دف 
كلمات  اإىل  اإ�صافته  عند  الك�صر(  )ت�صعيف 

معطاه �صماعًا .
• كلمات التطبيق: 	

دق(. زق، ال�صِّ ، الرِّ ياح، كلِّ ك، الرِّ اه، يحرِّ )اتِّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
اإىل  الك�صر(  )ت�صعيف  اأ�صوات  حتوي  معطاة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

.) ياح، كلِّ )الرِّ

الن�صاط )2( | تقطيع الكلمات ودجمها

• اأن مي��ي��ز ال��ت��ل��م��ي��ذ ���ص��ك��ل احل���رف 	 ال��ه��دف: 
ت�صعيف الفتح عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )ت�شعيف الك�شر(	
• كلمات التطبيق: 	

دق(. زق، ال�صِّ )الرِّ

الن�صاط )1(  | متييز �صكل احلرف امل�صعف بالك�رس 
باأ�صكاله الكتابية  

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري (: 
• ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي 	 م : يقول املعلم /ة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )اأهمُّ

( يف ال�شياق  (؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )اأهــمُّ ـ اأهمّية(, واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )اأهــمُّ ـ ُمْهَتمٌّ  ُيْهًتمُّ  ـ  )ايِْهتمَّ 
ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة, ويقول: اإذن معنى الكلمة هو: )اأكرث �شرورًة ل ن�شتغني عنه(.

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• اَعة( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة )جَمَ
اَعة(؟ يقراأ املعلم والتالميذ كلمة  اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )جَمَ ـ جــوٌع(, ون�شاأل  ـ يجوُع  العائلة وهي )جاَع 

.) ُة اجلوعيِ اَعة( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة وي�شتنتجون معناها وهو: )�شدَّ )جَمَ
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• م: يحدد  املعلم/ة كلمة )اأَْلَزُم( للتالميذ, ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة؛ لتحديد معنى الكلمة.	
• ت: يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها. 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ, ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة.

الهدف:  اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.
التهيئة:

• م: ُيخاطب املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات ,قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:
ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ

)من خالل ال�صورة / العنوان(
منا�سبة توقعاتي

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
اَعة ـ اأَْلَزُم  املفردات :  اأهمُّ ـ جَمَ
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النموذج ) دوري ( :
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: يقراأ املعلم/ـة الفقرة الأوىل ويتوقف عند ) .. جماعة ( 	
• م: ما ال�شيء املوجود يف  كل املكان و ل نراه؟ )الهواء(.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم مبتابعة القراءة مًعا  و�شنتوف عند : ) .. �شاعة( و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها:	
• م ت: ما ال�شيء الذي  ل ن�شتغني عنه �شاعة؟ واإذا انعدم منوت ؟ م ت: الهواء	
• م ت :ما الذي يحرك الأ�شجار؟  م ت: الهواء	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت: من الذي ي�شتفيد من الهواء؟ ت: جميع الكائنات احلية ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• ت:  كيف عرفت حل اللغز؟ ت: تقبل اأية اإجابة منا�شبة .	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    

• وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.	
• ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالنحلة والزهرة21 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ح( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َح ، َحا ، ُح ، ُحو ، ِح ، ِحي ، ْح(.	
• كلمات التطبيق: 	

حيق ،  )تبَحُث ، حاِمد ، احللو ، مْتُحو ، اأُِحبُّ ، الرَّ
النَّْحلة(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ح(. 
• ال�سوت : )ِحي ، َحا ، ْح، َح، ُح( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َحَواِجب- َواِجب(.  
الإ�سافة : )ُدْود - ُحُدْود(.  

َح��اِم��د-  ِف��ْي��ق،  ال��رَّ  - ِح��ْي��ق  )ال��رَّ ال�ستبدال:    
ْحَلة - الَّنْمَلة(. اِمد، النَّ �صَ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ح(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)احُللُو ، َنْحَلة ، اأَِحبُّ ، َرِحْيق(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ح(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َح ، َحا ، ُحو، ِح(.	
• كلمات التطبيق: )تْب�� / �َح� / ��ث = تبحث (، 	

)مَت� ْ/ ��ُحو = متحو(، )َحا / ِم� / �د = حامد(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• 	 : , قائلة  بالنحلةيِ  الزهرُة  َبْت  )َرّحــَبــْت(, ويقراأ اجلملة )َرحَّ املــراد معرفة معناها وهي  الكلمة  املعلم/ة  : يحدد  م 

اأهاًل و�شهاًل...(, ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )قائلًة: اأهاًل و�شهاًل( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: 
)اأح�شنت ا�شتقبالها واإكرامها(.

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• َت�سُّ من 	 ُلَها, ومَتْ ّ ُقَها وُتَقبيِ هرةيِ ُتَعانيِ ْت على الزَّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : )حطَّ
رحيقها(, وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها, وهي: )ُتَعاُنُقَها(, ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد 
ت على الزهرةَّ ـ ُتقبِّلها(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو:)�شمتها اإىل �شدرها(.  يف حتديد معنى الكلمة, وهي )حطَّ

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
التطبيق:

• للنا�س 	 , وتعطيه  يَق احللو  حيِ الرَّ , متت�ّس منها  الزهرةيِ  النحلُة �شديقَة  ...ا�شبحت  املعلم/ة جملة )  : يعر�س  ت 
يُق(, ثم  حيِ ع�شاًل �شافياً ( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها, وهي: )الَرّ
ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي )الزهرة ـ احللو ـ ع�شاًل ـ �شافياً( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو: 

)مادة حلوة تفرزها الزهرة(.
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• َمة( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي 	 م: يقول املعلم /ة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )ُمَكرَّ

َمة( يف ال�شياق  َمة(؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )ُمَكَرّ (, واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )ُمَكَرّ ًمُ مٌي وَكريِ ُم ـ َكريِ )اأَْكَرَم ـ ُيْكريِ
ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة ويقول: اإذن معنى الكلمة هو: )معّززة ومرّحب بها ونح�شن لها عند ح�شورها  ( .

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق
ياً   افيِ ْيَقَها ـ �شَ َبْت  ـ ُتَعاُنقَها ـ َرحيِ  املفردات :  َرَحّ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
َت�سُّ َمة ـ احُلْلو ـ مَتْ  املفردات :  ُمَكرَّ
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• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة )احُلْلو( ميكننا اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة 	
وهي )حاّل ـ ُيَحلِّي ـ َحاَلَوٌة ( ويناق�شهم يف الكلمات , ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة )احُلْلو(؟ يقراأ 
املعلم والتالميذ كلمة )احُلْلو ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها وهو: )اللذيذ 

الطعم �شواء كان مّراً اأو ُحْلواً(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ( للتالميذ, ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	 َت�سُّ م : يحدد  املعلم/ة كلمة )مَتْ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ُّل عن طريق التمثيل يف جملة جديدة(.	 )مالحظة: يعالج املعلم كلمة : ُتَقبيِ

ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ الهدف:    
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• ال�شوق 	 امــراأة حدثت لها م�شكلة يف  الدر�س عن ق�شة  اأن يتحدث  اأتوقع   : ال�شورة ويقول  اإىل  املعلم/ـة  م: ي�شري 

فتجمع حولها الرجال واجلنود حتى ي�شاعدونها يف حل امل�شكلة..
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• وعنوان 	 ال�شورة  خالل  من  الّن�س  يتحدث  اأن  تتوقعون  مــاذا  التالميذ:  ي�شاأل  ثم  الدر�س  عنوان  املعلم  يقراأ  م: 

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

الفهم القرائي
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• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

االأهداف:   اأن يتوقع التلميذ الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س.

التهيئة:
• ؛ 	 اأثناء قراءة فقراته  ُف يف  الّدر�س �شنتوقَّ التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: عندما نقوم بقراءة  املعّلم/ـة ُ م: يخاطُب 

ن الأحداَث التي قد تقع تالًيا يف الدر�س ,ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات  لنتاأّكد من الأحداث التي حدثت بالفعل, ونخمِّ
بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل, م�شتعينني باجلدول الآتي يف تدوين توقعاتنا:

منا�سبة توقعاتيما اتوقع اأن يت�سمنة املقروء الآتيما فهمته

منوذج )دوري(:
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)... حديقة( �شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: 	

اأنا اأعرف اأن النحلة خرجت تبحث عن غذاء فو�شلت اإىل احلديقة 
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن جتد النحلة اأزهارا كثريًة و�شوف تاأخذ منها الغذاء.( 	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي توقعها  يف  العمود الثاين.	
• ,اأو غري منا�شٍب(, 	 م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ,واأتوّقف  عند: )...اأ�شكن فيه( ؛ لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب 

قائال :اإّن توّقعي كان �شحيحا :) لقد وجدت النحلة اأزهارا كثرية يف احلديقة(.
• م:يكتب املعلم/ـة  احلكم على توقعاته يف العمود الثالث , و�شحة احلكم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• اأبحث عن غذاء( , قائلني : �شنتاأكد من 	 م ت: يقراأ املعّلم/ـةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )..... 

الأحداث ال�شابقة
• لقد عرفنا اأن الزهرة �شمعت النحلة وهي تتمنى العي�س يف احلديقة واأنها �شاألتها من اأين جئت؟ فاأجابتها باأنها 	

جاءت تبحث عن غذاء.
•  م.ت : نتوقع اأن ترف�س الزهرة �شكن النحلة عندها, ومتنع عنها الغذاء.	
• توّقعاتهم)منا�شبة,اأوغري 	 �شّحة  عندنا(؛لتحديد  )...مكرمة  ,ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/ـةوالتالميذ  يتابع  م ت: 

منا�شٍبة(
•  م.ت: ي�شتنتج املعلم والتالميذ باأن توقعهم مل يكن �شليما فالزهرة رحبت بالنحلة , وطلبت منها البقاء �شيفة 	

مكرمة.
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

اال�سرتاتيجية :  التوقع يف اأثناء القراءة  
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• تطبيق:	
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند )....رحيقها احللو(, وي�شاألهم املعلم/ـة : هل �شتبقى النحلة 	

يف احلديقة اأم �شتغادر ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . 
ثم ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لريوا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	
• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شراتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان ( مبا 	

ورد يف الّن�س املكتوب , وقدم لهم التغذّية الراجعة.

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثنعم اهلل  كثرية22 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ي( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َي ، يا ، ُي ، يو ، ْي(.	
• كلمات التطبيق: 	

ُكها ، ُيولد ، حي(. )َيُجرُّ ، الأكَيا�س ، ُيحرِّ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلماًت معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ي(. 
• ال�سوت : )ُي ، َي( .	
• كلمات التطبيق: 	

م(. َم- َتَيمَّ احلذف : )مَتْ  
الإ�سافة : )دور- يدور(.  

ال�ستبدال:  
     )ُي�ْصر- ُع�ْصر، َياأ�س- َفاأ�س(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ي(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

ُكها ، َحِلْيم ، َقِرْيب(. )ِحْيَ ، ُيَحرِّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ي(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َي  ، يو ، ْي(.	
• كلمات التطبيق: )ك�َ / ��ِبْي� / ��َر/ ٌة  = كبرية ، 	

) ُيْو/ َل� / �ُد  = يولد ، ي�َ / ُجْر / ُر = يجرُّ

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق.	

منوذج )دوري (:
• يُح �شخرًة �شقطْت 	 يُح ( , ويقراأ اجلملة )راأى �شالح رجاًل ُيزيِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) ُيزيِ

( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,  يف الطريق ( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )�شخرًة ـ �شقطْت ـ يف الطريقيِ
وهو : )اأَْبَعَدها وَرَفَعها عن الطريق(.

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة اأخرى , وهي : ) راأى �شالٌح رجاًل يزيُح �شخرًة �شقطت يف الأر�س, 	
(, وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها, وهي: ) اأَْثَنى عليه ( , ويناق�شهم يف  فاأعجب بقوة �شاعديه, واأَْثَنى َعلَيهيِ
الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة  وهي ) اأعجب بقوة �شاعديه ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو: 

ُب فيه(. )مدحه وذكر حما�شنه وخريه وماُيْعجيِ
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة )...احلمد هلل الذي �َشّخَر لنا مثل هذه احليوانات, لتنقل لنا الأحمال والب�شائع الثقيلة( 	

ي�شتخرجون  ثم  )�َشّخَر(,  وهــي:  معناها,  معرفة  املــراد  الكلمة  ويحددون  مبفردهم,  فيقروؤونها  التالميذ,  على 
الكلمات املفاتيح  وهي )لنامثل هذه احليوانات  ـ لتنقل لنا( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )خلَق اهلُل 

لنا احليوانات خلدمتنا وذّللها ملنفعتنا(. 
• يعر�س املعلم /ة الكلمات الأخرى بالإجراءات نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات .

الهدف:  اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(. 
ُل  املفردات:  الأَْحَماُل  ـ َتْطَحُن ـ  َي�ْشَتعيِ

التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
يُر َر ـ َتْدَفُع ـ ُتديِ يُح ـ اأَْثَنى َعلَيهيِ ـ �َشَخّ املفردات :  ُيزيِ
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ورة/ العنوان ع من خالل ال�شُّ اال�سرتاتيجية :  التَّوقُّ

ورة والعنوان الهدف:  |  اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ
التهيئة:

• اأو من 	 اأو العنوان,  ورة  اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ يخاطب املعلِّم الّتالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل القراءة ميكننا 
نها النَّ�س, ثّم نراجع توّقعاتنا - اإذا كانت �شحيحة اأم ل -  بعد القراءة, وذلك  خاللهما  مًعا الأحداث التي يت�شمَّ

وفقاً للجدول الآتي :
ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ

)من خالل ال�صورة / العنوان(
منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن زراعة احلبوب وكيفية جمعها وطحنها .	

التطبيق:
• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي

منوذج ) دوري ( : 
• م: يقول املعلم /ة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )الأَْحَماُل( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي 	

ْمًل(, واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )الأَْحَماُل(؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )الأَْحَمال( يف  ُموٌل وحيِ ُل ـ حَمْ )َحَمَل ـ َيْحميِ
ال�شياق, ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة, ويقول: اإذن معنى الكلمة هو: )ماُيْحَمُل وُيْرَفُع من الأ�شياء(.

• املمار�شة املوجهة ) دورنا ( : 	
• م ت: يقول املعلم /ة: اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة ) َتْطَحُن( ميكننا اأن نفكر  يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	

نٌي ـ وَمْطُحوٌن(, ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )َتْطَحُن ( ؟ يقراأ املعلم والتالميذ  َحَن ـ َطحيِ العائلة وهي )َطَ
كلمة )َتْطَحُن ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها وهو  :) حتويل احلبوب اإىل دقيق 

بالطحن ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ُل ( للتالميذ , ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	 م : يحدد  املعلم/ة كلمة )َي�ْشَتعيِ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
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اال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية  

الهدف:  | اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية.  
التهيئة:

• اأو فقراٍت من الّدر�س ,ونقف عند بع�س كلماتها, 	 م: يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: �شنقراأجمال 
اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه, وما مل نفهمه فيها, ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده, ونفكِّر يف طريقة 

متّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:
ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة

الّنموذج)دوري(: 
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م:  يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند )..الأحمال والب�شائع الثقيلة( ويقول: اأنا فهمت اأن �شالح راأى رجل 	

يزيح �شخرة من الطريق و راأى ح�شان يحمل اأثقال وفهمت اأن �شاحلا حمد اهلل اأن �شخر احليوانات لنقل الأ�شياء 
الثقيلة, ولكن مل اأفهم ملاذا مل يتعجب من فعل الرجل الذي اأزاح ال�شخرة.

• م: يعود املعلم لقراءة الفقرة نف�شها ويقول : لقد عرفت الآن اأن �شاحلا اأعجب بقوة الرجل واأثنى عليه اأي �شكره 	
على فعله الطيب.

• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهمه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

• ممار�شة موجهة )دورنا(:	
• م ت : يقراأ املعلم والتالميذ الفقرة الثانية ويتوقفون عند: ) .. الأ�شياء الثقيلة( ويقولون :	
• م ت: لقد فهمنا اأن الرجل راأى طاحونا تطحن احلبوب واأنه حمد اهلل على ت�شخري الرياح, ومل اأفهم ما عالقة 	

الرياح بالطاحونه؟ 
• م ت : يعيد املعلم والتالميذ قراءة الفقرة نف�شها , ويقولون :	
• م ت: لقد فهمنا الآن اأن الطاحون يعمل بالرياح التي حتركه.	
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق :

• ت: يقراأ التالميذ الفقرة حتى النهاية , ويحددون ما الذي فهموه يف الفقرة وما الذي مل يفهموه ويعيدون قراءة 	
الفقرة نف�شها حتى  يتو�شلوا اإىل معرفة ال�شيئ الذي مل يفهموه...

• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة	
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد يااإلهي23 اجلزء الثاين

مراجعة الأ�شوات

�سوت احلرف : 

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلماًت معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ع(. 
• ال�سوت : )ْع، عي( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )ا�صتعلم - ا�صتلم(.  

الإ�سافة : )جائز - عجائز(.  
ال�ستبدال:  

     )معي - م�صي(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ي(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

ُكها ، َحِلْيم ، َقِرْيب(. )ِحْيَ ، ُيَحرِّ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ع(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• كلمات التطبيق:	

)اع�/طي�/�ت�/ين = اعطيتني(، )عي�/�ن = عي(  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج )دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )ُح�ْشٍن ( , ويقراأ اجلملة )كّل مايف الأر�س ...من ُح�ْشٍن ومنظر(, 	

ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )كل مايف الأر�س ـ منظر ( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )جمال وبهاء 
وروعة (.

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ُر...فاأنا بالعقل 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : ) اأنت قد اأعطيتني ...عقاًل ُيَفكِّ
ُر(, ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي  ّ ...اأبني واأعّمر ( , وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )ُيَفكيِ
ر(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : ) تاأمل يف الأ�شياء  اأَُعمِّ ـ  ي  اأْبنيِ ـ  ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة , وهي )َعْقاًل 

ْكَرُه ليتو�شل اإىل اإدراكها (  . واأَْعَمَل فيِ
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• ر( على التالميذ, فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )فاأنا بالعقل ...اأبني و اأَُعميِّ

املعنى  ( ويناق�شونها؛ ملعرفة  )اأبني  املفاتيح  وهي  الكلمات  ي�شتخرجون  )اأعّمر(, ثم  املراد معرفة معناها, وهي: 
ُر(  .  ّ امل�شتهدف , وهو : ) اأُ�َشييِّد  واأَُعميِ

• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ر  ر ـ اأَُعمِّ ّ املفردات :  ُح�ْشن ـ ُيَفكيِ

اال�سرتاتيجية :  التَّلحني واحلمولة الفكرية
اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد. الهدف:  |  

اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد   
التهيئة:

• م: يكتب املعلم/ـة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح, ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد  وفقاً للجدول الآتي

الفهم القرائي
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ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الّنموذج)دوري(:
• ع املعّلم/ـةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع, وهم من�شتون, ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً, ويكرر ذلك 	 م: ـ ُي�ْشميِ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/ـة  نف�شه:	
• م: ـ ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )نعم اهلل علينا(.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا( :
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/ـةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/ـةالأ�شئلة الآتية,ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م: ما البيت الذي يدل على اأن العقل اأ�شا�س بناء احلياة؟  ت: )الثامن(	
• م: عّم حتّدث البيت الأول؟ ت: حتّدث عن نعمة الب�شر التي وهبنا اهلل اأياها 	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/ـة التالميذ الأ�شئلة الآتية , ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: حدد نعم اهلل علينا كماذكرتها الأبيات ؟ ت: ) نعمة الب�شر وال�شمع والعقل( 	
• م: ي�شتمُع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ, ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثحكاية عن �شيد البحر24 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• )ال� 	 التلميذ �صوت احلرف  اأن ميّيز   : الهدف 
القمرية( عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاه �صماعًا 

• كلمات التطبيق: 	
)الَبحر، الَقوارب، املَكان، الَوقت،

الأَب، الأَ�صرة، الَبيا�س(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
معطاة حتوي )ال�( القمرية اإىل مقاطعها ب�صكل 

�صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)املَكان، الَوقت، الأَب(.

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات

• القمرية 	 )ال�(  �صكل  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
عند اإ�صافتها اإىل كلمات معطاة .

• كلمات التطبيق: 	
)الأَ�صرة، الَبيا�س(.

الن�صاط )2(  | متييز �صكل )الـ( القمرية باأ�صكالها 
الكتابية 

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م::اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َمْر�َشى(, ويقراأ اجلملة )...وعندما و�شال اإىل َمْر�َشى القوارب. 	

قال اأحمد: ملاذا تكرث القوارب يا اأبي يف هذا املكان؟(, ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )القواربـ  تكرثـ  يف هذا املكان( 
ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )مكان ر�شو ال�شفن والقوارب  اأي مكان توقفها ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : )...الوقت غري منا�شب لل�شيد ـ يا اأحمد ـ ذلك اأن 	
ٌج  ( , ويناق�شهم  ٌج , واملوج مرتفع ( , وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )َهائيِ البحر يف هذا الوقت َهائيِ
يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة , وهي )الوقت غري منا�شب لل�شيد ـ املوج مرتفع ( ؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف, وهو:)م�شطرب وعنيف(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• ت: يعر�س املعلم/ة جملة )...ذلك اأنَّ البحَر يف هذا الوقت هائٌج, واملوج مرتفع. وعندما َي�ْشُكُن موج البحر ن�شطاد( 	

ي�شتخرجون  ثم  )َي�ْشُكُن(,  وهي:  معناها,  معرفة  املــراد   الكلمة  ويحددون  مبفردهم,  فيقروؤونها  التالميذ,  على 
امل�شتهدف, وهو:  املعنى  ـ عندما ي�شكن ن�شطاد( ويناق�شونها؛ ملعرفة  املوج مرتفع  ـ  املفاتيح  وهي )هائج  الكلمات 

)يهداأ وي�شتقر(.
• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى  بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• ـ يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق
ًة يَّ ج ـ املَْوُج ـ َي�ْشُكُن ـ الُزْوَرُق ـ َوْجَبٌة ,  �َشهيِ  املفردات :  َمْر�َشى ـ َهائيِ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ الهدف:    
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج)دوري(:
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة ولد ذهب يف رحلة على الزورق حتى 	

ي�شاهد طريقة �شيد ال�شمك.
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟ 	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة.

الهدف:  اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.
التهيئة:

• املهّمة يف 	 املعلومات  تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون  ,قائاًل: كي  املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات  ُيخاطب 
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:
الإجاباتاأ�سئلتي
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منوذج) دوري (:
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: اأين خرج اأحمد واأبيه ؟) يف رحلة اإىل �شاطئ البحر(. 	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها:	
• م ت:  ملاذا تكرث القوارب على �شاطئ البحر؟ م ت: لأنها قوارب ل�شيد ال�شمك.	
•  م ت : ملاذا رف�س الوالد �شيد ال�شمك؟ م ت: لأن الوقت غري منا�شب لل�شيد املوج مرتفع والبحر هائج.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت: متى ركب الوالد وابنه الزورق؟ ت: ت: عندما هداأ موج البحر	
• ت:  ما اأنواع ال�شمك الذي ا�شطاده الوالد مع ابنه؟ ت: اجلح�س, الديرك, اجلمربي.	
• ت: كيف ن�شيد الأ�شماك من البحر؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(	
• ت:  ما اأنواع الأكالت التي ن�شنعها من ال�شمك؟  )تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة     
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.  

• ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثحكاية عمر واملراأة31 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ج( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َج ، َجا ، ُج ، ُجو ، ِج ، ِجي ، ْج(.	
• كلمات التطبيق: 	

ُجل ، اجُلوع ، م�صِجد ،  )خرَج ، بَجانب ، الرَّ
اجِلريان ، يْجري(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلماًت معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ج(. 
• ال�سوت : )َجا، جي ، َج( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )جماٌل - ماٌل(.  
الإ�سافة : )مال - جمال(.  

ال�ستبدال:  )اأَجاب - اأَناَب ، ِجرْيان - ِنرْيان(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ج(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)َم�ْصِجد ، اجِلرْيان ، اجُلوع ، رُجل(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ج(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َج ، َجا ، ْج(.	
• كلمات التطبيق: )َخ� / ��َر/ َج = خرج( 	

)ب�ِ /�جا / �ِن� / ��ب= بجانب ، َيج�ْ / ��ري= يجري(  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري (:
• َد ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة, وهي 	 م : يقول املعلم /ة: اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َيَتَفَقّ

َد( يف ال�شياق, ويناق�شها  َد(؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )َيَتَفَقّ ٌد(, واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )َيَتَفَقّ َد - َتَفُقّ )َتَفَقّ
مع الكلمات ال�شابقة, ويقول: اإذن معنى الكلمة هو:) يطمئن على الأحوال , ويدقق فيها( .

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• اأن نفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 َيَتُه( ميكننا  اإذا كنا ل نعرف  معنى كلمة )َرعيِ م ت : يقول املعلم /ة: 

َيَتُه  ( ؟  ي( ويناق�شهم يف الكلمات, ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة ) َرعيِ اعيِ العائلة وهي )َرَعى – َيْرَعى - الرَّ
 ( وهو:  معناها  وي�شتنتجون  ال�شابقة,  الكلمات  مع  ويناق�شونها  ال�شياق  يف  َيَتُه(  )َرعيِ كلمة  والتالميذ  املعلم  يقراأ 

النا�س الذين لهم �شخ�س م�شوؤول عنهم يرعاهم ويهتمُّ ب�شوؤونهم(.
التطبيق:

• م : يحدد  املعلم/ة كلمة )َي�ُشدُّ ( للتالميذ , ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
َيَتُه ـ َي�ُشدُّ    املفردات :  َيَتَفّقَد ـ َرعيِ

ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

الفهم القرائي
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النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة الأ�شرة التي اأ�شابها الفقر فقامت الم 	

بطبخ حيوان كالرنب مثال وهو �شديق لالأطفال وهم يبكون لأنهم ي�شاهدون �شديقهم احليوان يطبخ يف القدر.
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة.

الهدف:  اأن يوّظف التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء.
التهيئة:

• م: ُيخاطب املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات ,قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:
الإجاباتاأ�سئلتي

منوذج )دوري(:
•  م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل 	
• م: ملاذا خرج اخلليفة عمر ليال؟ ؟ )ليتفقد اأحوال الرعية. 	
• م:ماذا راأى اخلليفة عمر بجانب اإحدى اخليام؟ م: امراأة توقد نارا وبجانبها اأطفالها يبكون.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا و�شنتوقف عند) ... يبكون( و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها: 	
• م ت: ما�شبب بكاء الأطفال؟  م ت: اجلوع. 	
• م ت: ماذا قالت املراأة لعمر عندما قال لها كيف يعلم عمر بحالك؟ م ت: قالت: اأيتوىل اأمرنا وينام عنا.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت: ماذا طبخت الأم لأطفالها يف القدر؟ ت: ماء 	
• ت : من �شنع الطعام للمراأة واأطفالها؟ ت: اخلليفة عمر .	
• ت: كيف �شاعد عمر املراأة؟ ت: اأح�شر كي�س دقيق ووعاء �شمن و�شنع بنف�شه  طعاما للمراأة واأطفالها.	
• ت: كيف يهتم اخلليفة اأو الرئي�س بالنا�س اإذا توىل اأمرهم؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شية(.	
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• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	
• من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :	
• م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم: 	 َنظِّ

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.    

مالحظات املعلم
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احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأمُّ ال�شهداء32 اجلزء الثاين

مراجعة الأ�شوات

�سوت احلرف : 

• احلرف 	 اأ���ص��وات  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
)�س( من خالل كلمات معطاة .

• ي ، �ْس(.	 ال�سوت:)�َس ، �َصا ، �ُس ، �ُصو ، �ِس ، �صِ
• كلمات التطبيق: 	

ر ،  فني ، �َصاعرة ، �ُصروق ، اأن�ُصودة ، تنت�صِ )�َصرَّ
يدة ، امل�ْصهورة(. ر�صِ

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلماًت معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )�س(. 
• ال�سوت : )�ُس ، �ِس ، �َس( .	
• كلمات التطبيق: 	

َمال - َمال ،  �َصِريف - ِرْيف(. احلذف : )�صِ  
َمال  ، َعْيب - �ُصَعْيب(. الإ�سافة : )َماْل - �صِ  

ال�ستبدال:    
ر(. ر - َتْنَت�صِ )�ُصروق - ُحُروق ، َتْنَت�صِ   

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
م��ع��ط��اة حت���وي اأ����ص���وات احل����رف )�����س( اإىل 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

َفِني ، اأُْن�صودة ، �َصاِعَرة(. ْيدة ، �َصرَّ )ر�صِ

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وفقًا  )���س(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )�ْس ، �ُس ، �ِس(.	
• كلمات التطبيق: )اأ�ْص�/�َه�/��ُد = اأ�صهد(، 	

�/�ر= تنت�صر( ) �ص�ُ/��رْو/ق= �صروق( ، )َتْن�/�َت�/��صِ  

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• اأ�ْشَهريِ امل�شلمات يف �شبيل ن�شرة 	 م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اأ�ْشَهر(, ويقراأ اجلملة )من 

الإ�شالم...امل�شهورة باخلن�شاء ( , ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي )امل�شهورة ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, 
وهو : )معروفة معلومة عند النا�س ( . 

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : )َحثَّْت اأولدها يف معركة القاد�شية على اجلهاد 	
املــراد  معرفة معناها , وهي :  اأعــّد اهلل من الثواب اجلزيل ... ( , وي�شاألهم عن الكلمة  اأتعلمون ما  قائلة لهم : 
)َحّثْت(, ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي )على اجلهاد ـ اأتعلمون ما اأعّد 

َعْت (  .  َزْت و�ّشجَّ اهلل من الثواب اجلزيل ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )َحفَّ
التطبيق:

• ت : يعر�س املعلم/ة جملة ) فلما اأَ�َشاَء لهم ال�شباح اأخذوا مواقعهم يف مواجهة العدو ( على التالميذ , فيقروؤونها 	
ــاَء  ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي  اأَ�ــشَ مبفردهم  , ويحددون الكلمة املــراد  معرفة معناها , وهي : ) 

َباُح( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )اأ�ْشَرَق ال�شباُح ـ انك�شف وَظَهَر(  .  )ال�َشّ
• ـ يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة . 	
• ـ يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• َمْت ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , وهي 	 م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )َقديِ

َمْت( يف ال�شياق, ويناق�شها  َمْت(؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )َقديِ )َتْقُدُم ـ ُقُدوٌم ( , واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )َقديِ
مع الكلمات ال�شابقة, ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :) جاءت واأقبلت ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َفنيِي    َهاد ـ اأَ�َشاَء ـ ايِ�ْشَت�ْشَهَد ـ �َشَرّ  املفردات :  اأَ�ْشَهر ـ َحّثْت ـ اجليِ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
ية  ـ  اُْغُدوا ـ  َبلََغ     َحابيِ َمْت ـ �شَ  املفردات :  َقديِ
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• َيٌة( �شنفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة 	 َحابيِ م ت : يقول املعلم /ة: اإذا كنا ل نعرف معنى كلمة )�شَ

َية(؟ يقراأ املعلم والتالميذ كلمة  َحابيِ َحاَبٌة (, ون�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )�شَ ُب ـ �شَ َب ـ ُي�َشاحيِ حيِ وهي )�شَ
َية ( يف ال�شياق وي�شتنتجون معناها وهو: )التي عا�شت يف زمن النبي الكرمي و�شرفت مبرافقته(. َحابيِ )�شَ

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
التطبيق:

• م : يحدد  املعلم/ة كلمة )اُْغُدوا ( للتالميذ , ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة ؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة الأخرية  بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• ال�شوق 	 امــراأة حدثت لها م�شكلة يف  الدر�س عن ق�شة  اأن يتحدث  اأتوقع   : ال�شورة ويقول  اإىل  املعلم/ـة  م: ي�شري 

فتجمع حولها الرجال واجلنود حتى ي�شاعدونها يف حل امل�شكلة..
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• وعنوان 	 ال�شورة  خالل  من  الّن�س  يتحدث  اأن  تتوقعون  مــاذا  التالميذ:  ي�شاأل  ثم  الدر�س  عنوان  املعلم  يقراأ  م: 

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي
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التهيئة : 
• خالل 	 من  الّن�س,  يف  الرئي�شة  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات,  املعّلم/ـة  يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة, هي:
• 1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟  2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟ 3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف 	

الفقرة بجملة واحدة ؟ و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س ؛لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرية متكاملة 
وفقاً للجدول الآتي:

الفكرة العامة للن�صالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله

اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة

اجلملة املعربة عن املقروء

امللخ�س :

الّنموذج)دوري(: 
• م: يقوم املعّلم/ـة بقراءة الفقرة الأوىل , ويتوقف عند :) .. وعمرو( 	
• م: ي�شاأل املعّلم/ـة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة؟ )اأ�شهر امل�شلمات , من 	

بني �شليم, اأ�شلمت  �شحابية , �شاعرة لها اأربعة اأبناء( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .) اخلن�شاء ن�شبها واإ�شالمها(	
• بورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/ـةوالتالميذ القراءة مًعا, ويتوقفون عند )...فثبتوا( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )حثت, معركة , على اجلهاد(	
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: حث اخلن�شاء اأولدها على اجلهاد .	
• بورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم اإىل نهاية الفقرة الأخرية ,وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )قتال ,اغدوا, خرج , ن�شحها مواجهة العدو, قاتل , , فا�شت�شهدوا, 	

احلمد هلل الذي �شرفني با�شت�شهادهم(
•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: موقف اخلن�شاء من ا�شت�شهاد اأولدها. 	

اال�سرتاتيجية :  الّتلخي�س

اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الن�س القرائي. الهدف:    
اأن يلّخ�س الّن�س القرائي يف فقرة �شغرية متكاملة.   
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• م:  ي�شجل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�ّشبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/ـة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرية مرابطة.
• دفاتركم 	 يف  اجلمل  تكتبون  واأنتم  ال�شبورة,  على  مرابطة  غري  واجلمل  الــروابــط   حــروف  عليكم   �شاأعر�س  م: 

,وت�شعون الروابط بني اجلمل ,ثّم تقروؤون الفقرة مرابطة .
• الروابط هي: )من  , يف , على , و , حتى  , اأن(	
• اجلمل هي :" اخلن�شاء )   (   اأ�شهر امل�شلمات ,)   (هي بنت �شليم , كان لديها اأربعة اأبناء,حثتهم )   ( اجلهاد والثبات 	

)   (املعركة , ذهب الأبناء الأربعة اإىل اأر�س املعركة , وقاتلوا ب�شجاعة )    ( ا�شت�شهدوا جميعا , فلما عرفت اخلرب 
حمدت اهلل ودعت اهلل )    ( يجمعها بهم )   (   اجلّنة "

• م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقراح عنوان اآخر للّن�س.	
• م: ي�شجل  املعلم/ـة العناوين املقرحة , ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرحة,  العناوين  ,ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   , التالميذ  كتب  ما  املعلم/ـة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة.

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثفل�شطني والوحدة العربية33 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )م( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َم ، ما ، ُم ، مو ، مي ، ْم(.	
• كلمات التطبيق: 	

)منت�صر، ال�صمع، معامل، ُعمر، تنهمر، ، ال�صمال ، 
ُمتهد، ميناء(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )م(. 
• ال�سوت : )َم ، ِمي(.	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )م�صاحة - �صاحة(.  
الإ�سافة : )نية – منية(.  

ال�ستبدال:  
      )َعِلَم - َعِلَق(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
معطاة حتوي اأ�صوات احلرف )م( اإىل مقاطعها 

ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)منت�صر، ال�صمع، معامل، ال�صمال ، ُمتهد، ميناء(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )م(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َم - ِم(.	
• كلمات التطبيق: 	

     )ُع�/�م�/�ر= عمر(،)تن�/�ه�/م�/�ر= تنهمر(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َهاديِ ...فاإّن احلّق منت�شر ( , 	 َهاد ( , ويقراأ اجلملة )قم للجيِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )اجليِ

ثم يحدد الكلمات املفتاحية وهي )احلّق ـ منت�شر ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )حماربة اأعداء اهلل 
من الكافرين بكل اأنواع اجلهاد ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• مَيُ ( , وي�شاألهم عن  	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة اأخرى , وهي : ) اأروت فل�شطني من تاريخها ديِ
مَيُ ( , ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة ,   الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : ) ديِ

وهي )اأْرَوْت ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : ) ال�شحابة املمطرة (  .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ُر ( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )بل اأدمع من عيون الوحي َتْنَهميِ

ُر ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي )اأدمع ( ويناق�شونها؛ ملعرفة  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )َتْنَهميِ
املعنى امل�شتهدف , وهو : )ت�شكب بغزارة (  . 

• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• َدْت ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , 	 م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة )�َشهيِ

َدْت ( يف  َدْت ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة )�َشهيِ ٌد ـ ُم�َشاَهَدٌة (, واأ�شاأل نف�شي: هل لها عالقة بكلمة )�َشهيِ ُد  ـ �َشاهيِ وهي )ُي�َشاهيِ
ال�شياق, ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة, ويقول: اإذن معنى الكلمة هو: )عاينت وح�شرت واأب�شرت ( .

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ُر    مُي ـ َتْنَهميِ َهاد ـ ديِ املفردات :  اجليِ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
اُث ـ اأَْوَفى ـ َتَعاُموا ـ َم�َشايِعُل     َ َدْت ـ الرُّ املفردات :  �َشهيِ
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املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• اأخــرى م�شابهة من 	 كلمات  نفكر  يف  اأن  ( ميكننا  اث  َ )الـــرُّ كلمة  نعرف معنى  كنا ل  اإذا   : /ة  املعلم  يقول   : م ت 

رَياٌث ( ويناق�شهم يف الكلمات ,ويقول : ن�شاأل اأنف�شنا  : هل لها عالقة بكلمة  َث ـ ُيوَرُث ـ ميِ نف�س العائلة وهي )َوريِ
)ُتَراث( ؟ يقراأ املعلم والتالميذ كلمة )ُتَراث ( يف ال�شياق ويناق�شونها مع الكلمات ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها 

وهو  :)ماتركه الأجداد والآباء من مرياث �شواء ممتلكات اأو مباٍن اأو علوم اأو اآداب(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• م : يحدد  املعلم/ة كلمة )اأوفى ( للتالميذ , ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة؛ لتحديد معنى الكلمة .	
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يحدد املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة , ويحدد التالميذ معانيها بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

اال�سرتاتيجية :  التلحني واحلمولة الفكرّية :

الهدف:  اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد.  
اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد   

التهيئة:
• يكتب املعلم/ـة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح, ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتالأ�سئلة

النموذج )دوري( :
• ع املعّلم/ـةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع, وهم من�شتون, ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً, ويكرر ذلك 	 م: ُي�ْشميِ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/ـة  نف�شه:	
• م: ـ ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )اأهمية حترير فل�شطني(.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/ـةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/ـةالأ�شئلة الآتية,ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	

الفهم القرائي



171ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

• م: ما البيت الذي يدعو للجهاد,؟ م ت: الأول.	
• م: عّم حتّدث البيت الرابع؟ م ت: هنا ال�شاعر يهدد الذين اأغم�شوا اأعينهم عن فل�شطني برغم اأنها م�شعل م�شيء 	

مثل ال�شم�س والقمر.
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/ـة التالميذ الأ�شئلة الآتية , ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ما البيت الذي يبني اأهمية فل�شطني عند امل�شلمني؟  ت: ) الثاين(	
• م: ماذا يق�شد ال�شاعر بالبيت الأخري ؟  ت: يق�شد اأن تاريخ فل�شطني قد �شقى ال�شحب دموعا  تنهمر بغزارة ..	
• م: �شع فكرة تلخ�س م�شمون الأبيات؟   ت: اجلهاد لتحرير فل�شطني) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(	
• م: ي�شتمُع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ, ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثتوا�شع عمر بن عبدالعزيز34 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن ميّيز التلميذ �صوت )ال�( القمرية 	
كلمات  اإىل  اإ�صافتهما  عند  ال�صم�صية  )ال���(  و 

معطاه �صماعًا.
• كلمات التطبيق: 	

وء، اخَلطاب،  )اخَلليفة، النَّا�س، الَعزيز، ال�صّ  
الُغالم، الّرجل، امِل�صباح، الّزيت( .

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
ال�صم�صية  )ال���(  و  القمرية  )ال���(  حتوي  معطاة 

اإىل مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

وء، اخَلطاب، الُغالم(. )الَعزيز، ال�صّ

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات

• القمرية 	 )ال�(  �صكل  التلميذ  مييز  اأن   : الهدف 
كلمات  اإىل  اإ�صافتهما  عند  ال�صم�صية  )ال���(  و 

معطاة.
• كلمات التطبيق: 	

)الّرجل، امِل�صباح، الّزيت(.

الن�صاط )1(  | متييز �صكل )الـ( القمرية 

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )ُزْهَدُه ( , ويقراأ اجلملة )كان اخلليفة عمر...اأ�شبه النا�س بجده 	

ه - توا�شعه (ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى  هيِ وتوا�شعه(, ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي )اأ�شبه النا�س بجدِّ ...يف ُزْهديِ
نيا(. امل�شتهدف, وهو: )القانع الذي ير�شى بالقليل من الدُّ

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى , وهي : )...َفَخَفَت �شوء امل�شباح ...قد َخَفَت ال�شوُء ...فلو 	
تاأذن يل اأ�شلحته ( , وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )َخَفَت ( , ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح 
التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة , وهي ) �شوء امل�شباح – ال�شوء - اأ �شلحته ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو: 

) �َشُعَف �شووؤه (  .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• بَّ الزيت يف امل�شباح  ( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )...و�شَ

بَّ ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي )الزيتـ  امل�شباح( ويناق�شونها؛ ملعرفة  املراد  معرفة معناها , وهي : )�شَ
املعنى امل�شتهدف, وهو: )�َشَكَب(. 

• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها. 	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ُم -  �َشْيَفُه   يلَة ـ َي�ْشَتْخديِ بَّ ـ الَفتيِ املفردات :  ُزْهَدُه ـ َخَفَت ـ  �شَ

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة 

اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء. الهدف:  |  

التهيئة:
• م: ُيخاطب املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات ,قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	

خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ
بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي.

الفهم القرائي
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مالحظات املعلم

الإجاباتاأ�سئلتي

النموذج ) دوري ( :
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
•  م: يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند ) .. وتوا�شعه ( ي�شاأل املعلم نف�شه قائال: 	
• م : ما ال�شفات التي �شابه بها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن اخلطاب؟ ) الزهد والتوا�شع. 	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم مبتابعة القراءة مًعا و�شنتوقف عند ) .. اأ�شلحته ( و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها:	
• م ت: اأين حدثت الق�شة ؟ م ت: يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز , يف ليلة من الليايل. 	
• م ت: ماذا حدث مع عمر بن عبد العزيز يف اإحدى الليايل؟  م ت: زاره �شيوف فخفت �شوء امل�شباح.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت : من الذي اأراد اإ�شالح امل�شباح؟ ت: اأحد ال�شيوف.	
• ت : ماذا قال اخلليفة عمر عندما اأراد ال�شيف اإ�شالح امل�شباح؟ 	
• ت: لي�س من مروءة الرجل ا�شتخدام �شيفه.	
• ت : ما اجلملة التي تدل على توا�شع عمر؟ ت: قمت واأنا عمر ورجعت واأنا عمر.	
• ت : كيف تكرم �شيفك؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.   
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثالكنز العجيب41 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ث( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َث ، َثا ، ُث ، ُثو ، ِث ، ِثي ، ْث(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َثمي ، َثالَثة ، ُثلُْوج ، منُثور ، ِثياب ، كِثري ، 
ابحْث(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ث(. 
• ال�سوت : )َث، ِث ، ْث( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )اأَْثَمُر - اأََمر(.  
الإ�سافة : )اأََمر - اأَْثَمُر(.  

ال�ستبدال:  
    )َثِمْي - اأمي ، ِثَياب - ِغَياب ، َلْيث - َلْيل(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ث(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)َثالِثة ، َمْنُثْور ، اأَْبَحث ، ُثلُْوج(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ث(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• كلمات التطبيق: 	

)ك�َ / �ثي� / ر = كثري(
 )ث�ِ / �َيا / ب = ثياب(، )ث�َ /�ِمْي� / �ن = ثمي(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج )دوري (:
• �شديداً 	 , ويقراأ اجلملة )مر�س �شالح مر�شاً  اأََجُلُه (  م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َقــُرَب 

 ) اأو�شاه  ـ  �شديداً  املفاتيح وهي ) مر�س مر�شاً  الكلمات  , ثم يحدد   )... واأو�شاه  ابنه  ــهيِ فدعا  اأََجــليِ بُقْربيِ  و�شعر   ,
ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )اقراب موته  ونهاية حياته ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ْعَوَلَك, وابحث عنه يف احلقل 	 , فخذ ميِ تُّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى,وهي : )فــاإذا ميِ
ْعَول ( , ويناق�شهم يف الكلمات  ...وبداأ يحفر يف احلقل  (, وي�شاألهم عن  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : ) ميِ
املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة , وهي ) احلقل ـ يحفر ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : )اأداة حتفر 

بها الأر�س (  .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• على 	 يح�شل  احلفر ومل  اأنهى  ...ولكنه  �شيء  على  َيْعرُثْ فلم  احلقل  يحفر يف  وبــداأ   ( املعلم/ة جملة  يعر�س   : ت 

�شيء(  على التالميذ, فيقروؤونها مبفردهم, ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها, وهي: )َيْعرْث(, ثم ي�شتخرجون 
يح�شل  وهــو: )مل  امل�شتهدف,  املعنى  ملعرفة  ويناق�شونها؛  �شيء(  على  يح�شل  ـ مل  )يحفر  وهي  املفاتيح  الكلمات 

اأويجد ال�شيء الذي يريده(. 
• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التهيئة : 
• اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات ال�شعبة با�شتخدام كلمات م�شابهة . 	

منوذج ) دوري ( : 
• اْه  ( �شاأفكر يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س العائلة , 	 م : يقول املعلم /ة : اإذا كنت ل اأعرف معنى كلمة ) اأَْو�شَ

اُه ( يف ال�شياق,  اُه ( ؟ يقراأ املعلم/ة كلمة ) اأُْو�شَ وهي ) يو�شي ـ و�شية ( , واأ�شاأل نف�شي : هل لها عالقة بكلمة )اأَْو�شَ

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

اال�سرتاتيجية :  امل�شتقات  

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َة ـ َجاَدْت ـ َمْغَزى    ْعَول ـ َيْعرُث ـ الَكرَّ  املفردات :  َقُرَب -  اأََجُلُه ـ ميِ

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات با�شتخدام كلمات م�شابهة. )عائلة الكلمات(.
رْيٌ     نْيٌ ـ َوفيِ اُه ـ َثميِ  املفردات :  اأَْو�شَ
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ويناق�شها مع الكلمات ال�شابقة, ويقول : اإذن معنى الكلمة هو :)اأمره وفر�س عليه اأمراً ينفذه بعد موته ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• املمار�شة املوجهة ) دورنا ( : 	
• ( ميكننا اأن نفكر  يف كلمات اأخرى م�شابهة من نف�س 	 نْيٌ م ت : يقول املعلم /ة : اإذا كنا ل نعرف  معنى كلمة )َثميِ

( ؟ يقراأ املعلم  نْيٌ ُن ـ َثَمٌن( ويناق�شهم يف الكلمات, ويقول: ن�شاأل اأنف�شنا: هل لها عالقة بكلمة )َثميِ ّ العائلة وهي )ُيَثميِ
ال�شابقة, وي�شتنتجون معناها وهو: )غاٍل وليقدر  الكلمات  ال�شياق ويناق�شونها مع  ( يف  نْيٌ )َثميِ والتالميذ كلمة 

بثمن(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• التطبيق:	
• رْيٌ ( للتالميذ, ويطلب منهم تنفيذ الإجراءات ال�شابقة؛ لتحديد معنى الكلمة.	 م : يحدد  املعلم/ة كلمة )َوفيِ
• ت : يحدد التالميذ معنى الكلمة بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم مدى جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م: �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة رجل مري�س وقد جاء جاره اأو �شديقه 	

لزيارته.
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

الفهم القرائي
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اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة   :

الهدف:   اأن يتوقع التلميذ/ة الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س  

التهيئة:
• فقراته؛ 	 قراءة  اأثناء  ُف يف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  قائاًل: عندما  التالميذ/الّتلميذات,  املعّلم/ـة ُ م: يخاطُب 

ن الأحداَث التي قد تقع تالًيا يف الدر�س ,ثمَّ نقوم مبراجعة الّتوّقعات  لنتاأّكد من الأحداث التي حدثت بالفعل, ونخمِّ
بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل, م�شتعينني باجلدول الآتي يف تدوين توقعاتنا:

منا�سبة توقعاتيما اتوقع اأن يت�سمنة املقروء الآتيما فهمته

النموذج )دوري( :
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)..احلقل( �شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: 	

اأنا اأعرف اأن رجال مر�س مر�شا �شديدا ف�شعر بقرب اأجله فقال لبنه ان يف الأر�س كنز واإذا مت خذ املعول وابحث 
عنه يف احلقل.

• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن ميوت الرجل وي�شرع الوالد يف حفر احلقل للبحث عن 	

الكنز( 
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي توقعها  يف  العمود الثاين.	
• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ,واأتوّقف  عند )... يحفر يف احلقل (؛لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ,اأو غري منا�شٍب(, 	

قائال :اإّن توّقعي كان �شحيحا :) لقد قام الولد بتنفيذ الو�شية وبداأ يحفر يف احلقل.(.
• م:يكتب املعلم/ـة  احلكم على توقعاته يف العمود الثالث , و�شحة احلكم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعّلم/ـةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )... ومل يح�شل على �شيء( , قائلني : �شنتاأكد 	

من الأحداث ال�شابقة: لقد عرفنا اأن الولد بحث يف املرة الأوىل ومل يجد �شياأ وكذلك تابع احلفر للمرة الثانية 
ومل يجد �شياأ.

• م.ت : نتوقع اأن يياأ�س الولد ويتوقف عن احلفر. 	
• م ت: يتابع املعّلم/ـةوالتالميذ القراءة ,ويتوّقفون ).. فكر مليا(؛لتحديد �شّحة توّقعاتهم)منا�شبة,اأوغري منا�شٍبة( 	
• م ت: ي�شتنتج املعلم/ـة والتالميذ اأن توقعاتهم مل تكن �شحيحة:  لأن الولد  مل يياأ�س وتابع احلفر.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ).. اإن �شاء اهلل(, وي�شاألهم املعلم/ـة : ماذا عمل الولد بالأر�س 	

عندما مل يجد الكنز ؟, ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . ثم 
ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لريوا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.
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• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	

م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شراتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان (     
مبا ورد يف الّن�س املكتوب , وقدم لهم التغذّية الراجعة  

مالحظات املعلم



ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 180

مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد الفالح42 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ج(. 
• ال�سوت : )ْج( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )اأْجَمل - اأََمل(.  
الإ�سافة : )اأََمُل - اأَْجَمل(.  

ال�ستبدال:  )ْتِري - َت�ْصري(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ج(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)يجود - جبال - حجاب - يجمع - ُدَجى ، َجمال(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ج(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• كلمات التطبيق: 	

)الْ� / اأَ�ْص� /�ج�ا / ر= الأ�صجار( ، 
)اأْج� /�َم� / �ل= اأجمل(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة:
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َجى عّنا ...هيا بنا جنري 	 َجى ( , ويقراأ اجلملة )َوىلَّ الُدّ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )الُدّ

...والطري قد غّنى ... يف مطلع الفجر ( ويناق�شها , ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي )َوىلَّ ـ الطري ـ مطلع الفجر ( 
ويناق�شهم فيها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : )الليل املظلم ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• جى عّنا ...والطريقد غّنى ... يف َمْطلَعيِ 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاَ بقراءة جملة اأخرى,وهي : ) وىّل الدُّ
الفجر (, وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : ) َمْطلَعيِ ( , ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف 
َجى ـ الَفْجريِ ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو:) بدايات ال�شباح,اأو زمان ال�شروق(. حتديد معنى الكلمة , وهي ) الُدّ

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
التطبيق:

• على 	  ) املنظر  فّتاَنَة   ... الريحان  كاأنها  الأخ�شر...  ثوبها  ...يف  الأوطـــان  اأجمل  )مــا  جملة  املعلم/ة  يعر�س   : ت 
التالميذ, فيقروؤونها مبفردهم, ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )فّتانة ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات 
املفاتيح  وهي)اأجملـ  الريحان( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )�شاحرة اجلمال  اأو �شديدة اجلمال( .  

• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َجى ـ  َمْطلَع ـ َفّتاَنة املفردات :  الُدّ

اال�سرتاتيجية :  التلحني واحلمولة الفكرّية 
اأن يوّظف  التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة  للن�شيد. الهدف:  |  

اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد.   

التهيئة:
• يكتب املعلم/ـة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح, ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي :

الفهم القرائي
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الإجاباتالأ�سئلة

النموذج )دوري( :
• ع املعّلم/ـةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع, وهم من�شتون, ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً, ويكرر ذلك 	 م: ـ ُي�ْشميِ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/ـة  نف�شه:	
• م: ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن )اأهمية الزراعة يف جمال الأوطان(.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم. 	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/ـةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/ـةالأ�شئلة الآتية,ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م ما البيت الذي يدل على اأن الفالح ي�شتيقظ باكرا؟  م ت: الأول.	
• ابقة ؟ م ت: ) الأ�شجار , الغفار , الأخ�شر , املنظر(	 م: ما الكلمات التي تكرر ايقاُعَها يف الأبيات ال�شَّ
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/ـة التالميذ الأ�شئلة الآتية , ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: ما البيتان الذان تبينان اأهمية الزراعة يف جمال الأوطان؟  ت: ) البيتان الأخريتان(	
• م:  ماذا يق�شد ال�شاعر بجملة )ثوبها الأخ�شر( ؟  ت: اأي جمال الزراعة يجعل الأر�س كفتاة تلب�س ثوبا اأخ�شر	
• م:  �شع فكرة تلخ�س م�شمون الأبيات؟  ت: جمال الأوطان بالزراعة والأ�شجار) تقبل اأّية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمُع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ, ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالث�شديق الأطفال43 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• احل��رف 	 ���ص��وت  التلميذ  مي��ّي��ز  اأن   : ال��ه��دف 
)بتنوين الفتح( عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاه 

�صماعًا .
• كلمات التطبيق: 	

)مييًنا، �صماًل، مزدحًما، حاًرا، ظهًرا، م�صروًرا(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
اإىل  الفتح(  )بتنوين  اأ���ص��وات  حت��وي  معطاة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح.
كلمات التطبيق:

)مزدحًما، م�صروًرا، �صماًل، مزدحًما(

الن�صاط )3( | تقطيع الكلمات

• الهدف : اأن مييز التلميذ �صكل احلرف بتنوين 	
الفتح عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )تنوين الفتح(	
• كلمات التطبيق: 	

)حاًرا، ظهًرا(.

الن�صاط )2(  | متييز �صكل احلرف بتنوين الفتح 
باأ�صكاله الكتابية 

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق.	

منوذج )دوري (:
• ْيفيِ ( , ويقراأ اجلملة ) ...ويف طريقه اإىل البيت ,وقف 	 �شيِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )الَرّ

ْيفيِ ينظر مييناً و�شماًل( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) طريقه ـ ينظر مييناً و�شماًل ( ويناق�شها؛  �شيِ على الرَّ
ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : )جنب الطريق املخ�ش�س للمارة اأو امل�شاة ( .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• اأن 	 بال�شيارات, وانتظر  اأخرى, وهي:)...وكان ال�شارع مزدحماً  م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة 
َعًة(,  َعًة وب�شرعة(, وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة معناها, وهي:)ُمَتَتابيِ تتوقف ال�شيارات, ولكنها كانت ت�شري ُمَتَتابيِ
ويناق�شهم يف الكلمات التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي)مزدحماً بال�شيارات ـ اأْن تتوقف ـ ب�شرعة(؛ ملعرفة 

املعنى امل�شتهدف, وهو: )متتالية, ت�شري الواحدة بعد الأخرى(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة )وكان ال�شارع مزدحماً بال�شيارات  ...واأ�شار اإىل ال�شيارات فتوقفت , ثم اأخذ بيد �شعيد 	

( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم, ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي :  ال�شارعيِ , و�شاعده على ُعُبوريِ
( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي) ال�شارع ـ مزدحم ـ �شاعده ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف,  )ُعُبوريِ

وهو : )اجتياز ال�شارع اأو قطع ال�شارع اإىل اجلهة الأخرى(  . 
• يالحظ املعلم مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َعة ـ ُعُبور .    ْيف ـ ُمَتَتابيِ �شيِ  املفردات :  الرَّ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن رجل املرور ومهامه , واأعماله	

التطبيق:
• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة   :

الهدف:   اأن يتوقع التلميذ/ة الأحداث الآتية يف اأثناء قراءة الن�س  
التهيئة:

• فقراته 	 قــراءة  اأثناء  يف  ُف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  عندما  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات,  املعّلم/ـة ُ يخاطُب  م: 
,ثــمَّ نقوم مبراجعة  التي قد تقع تالًيا يف الدر�س  ن الأحــداَث  ؛ لنتاأّكد من الأحــداث التي حدثت بالفعل, ونخمِّ

الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل, وفقاً للجدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اتوقع اأن يت�سمنة املقروء الآتيما فهمته

النموذج )دوري( :
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• ال�شابقة 	 الأحــداث  من  �شاأتاأكد  عند))..بال�شيارات(  واأتوقف  الأوىل  الفقرة   بقراءة  �شاأقوم  مثاًل   �شاأعطيكم  م: 

قائال: اأنا اأعرف اأن �شعيدا خرج من املدر�شة وقت الظهر وكان اجلو حارا ويف طريقه اإىل البيت كان ال�شارع مزدحما 
بال�شيارات 



ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سي الدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة 186

• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن ينتظر�شعيد حتى يخف زحام ال�شيارات ثم يعرب( 	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي توقعها  يف  العمود الثاين.	
• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ,واأتوّقف عند )... وب�شرعة (؛ لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ,اأو غري منا�شٍب(, قائال: 	

اإّن توّقعي مل يكن �شحيحا :) فقد كان ازدحــام ال�شيارات �شديدا ومل تتوقف ال�شيارات ومل ي�شتطع �شعيد عبور 
ال�شارع(.

• م:يكتب املعلم/ـة  احلكم على توقعاته يف العمود الثالث , و�شحة احلكم.	
ممار�سة موجهة)دورنا(: 

• م ت: يقراأ املعّلم/ـةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند ).... تقدم نحوه( , قائلني : �شنتاأكد من الأحداث 	
ال�شابقة

• لقد عرفنا اأن �شعيدا مل يتمكن من عبور ال�شارع ب�شبب �شرعة ال�شيارات واأن �شرطي املرور راآه على هذا احلال .	
•  م.ت : نتوقع اأن ي�شاعد رجل املرور �شعيدا يف مرور ال�شارع .	
• توّقعاتهم)منا�شبة,اأوغري 	 �شّحة  ال�شارع(؛لتحديد   ..( عند  ,ويتوّقفون  القراءة  والتالميذ  املعّلم/ـة  يتابع  ت:  م 

منا�شٍبة( 
• م ت: لقد كان توقعنا منا�شبا لقد �شاعد رجل املرور �شعيدا يف عبور ال�شارع.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ).. م�شرورا(, وي�شاألهم املعلم/ـة : من �شيخرب �شعيد بق�شته 	

؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . ثم ي�شتمرون بالقراءة 
حتى النهاية لريوا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	
• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شراتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان ( مبا 	

ورد يف الّن�س املكتوب, وقدم لهم التغذّية الراجعة.

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأهمية املاء 44 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ز( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َز ، زا ، ُز ، زو ، زِ  ، زي ، ْز(.	
• كلمات التطبيق: 	

)مزارعهم، نحجزها، نزول، الكنِز ، نِزيل ، اأنزلنا، 
اأزرق(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ز(. 
• ال�سوت : )َز ، َزا( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )عزائم - عائم(.  
الإ�سافة : )ميل - زميل(.  

ال�ستبدال:  )زبيد – عبيد -  زائر - �صائر(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ب(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)نحجزها ، نزول ، الكنِز ، نِزيل ، اأنزلنا(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ز(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• كلمات التطبيق: 	

       )ن�/�ِزي�/�ل = نِزيل(، )اأز/ر/ق = اأزرق(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق.	

منوذج )دوري (:
• ُم يغتنمها كثري من 	 م ( , ويقراأ اجلملة ) للمياه َمَوا�شيِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )َمَوا�شيِ

النا�س ...فاإذا جاء مو�شم الأمطار يقوم اأهل القرية ...يف حني ليهتم �شكان بع�س القرى باملاء اأيام مو�شمه.. ( , 
ثم يحدد الكلمات املفاتيح  وهي ) للمياه  ـ مو�شم الأمطارـ اأيام مو�شمه ( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو 

: ) اأيام واأزمنة معينة للزرع ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• يليِ 	 َتْحويِ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى,وهي: ) فاإذا جاء مو�شم الأمطار يقوم اأهل القرية بيِ

تلك املياه من الأ�شطح والأماكن النظيفة اإىل خزاناتهم, في�شتفيدوا منها ...(, وي�شاألهم عن الكلمة املراد معرفة 
مو�شم  الكلمة, وهي)جاء  معنى  ت�شاعد يف حتديد  التي  املفاتيح  الكلمات  ويناق�شهم يف   ,) يــليِ ــويِ وهــي:)حَتْ معناها, 

الأمطار ـ من الأ�شطح والأماكن النظيفة ـ اإىل  خزاناتهم(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو:)تغيري الجتاه(. 
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• ت : يعر�س املعلم/ة جملة )...في�شتفيدوا منها هم وَدَواُبُهْم ومزارعهم بقية اأيام ال�شنة...فاإذا تاأخر نزول املطر, 	

املــراد  الكلمة  ويــحــددون  مبفردهم,  فيقروؤونها  التالميذ,  على  وب�شاتينهم...(  ــُهــْم  َدَواُب عط�شت  اجلفاف  وا�شتد 
معرفة معناها, وهي: )َدَواُبُهم(, ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح, وهي)في�شتفيدوا منها هم ـ مزارعهم ـ عط�شت ـ 

ب�شاتينهم( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )حيواناتهم(. 
• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها.	
• يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ, ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
يط   .    يل ـ َدَواَبُهم ـ اجَلَفاف ـ َتْفريِ ويِ م ـ حَتْ  املفردات :  َمَوا�شيِ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن قرية قدمية �شقط عليها املطر بغزارة فتاأثرت 	

البيوت كثريا.
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• وعنوان 	 ال�شورة  خالل  من  الّن�س  يتحدث  اأن  تتوقعون  مــاذا  التالميذ:  ي�شاأل  ثم  الدر�س  عنوان  املعلم  يقراأ  م: 

الن�س؟ .
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  املراقبة الّذاتّية:

الهدف:   اأن يحّدد التّلميذ/ة مدى فهمه للّن�س املقروء من خالل املراقبة الّذاتّية  
التهيئة:

• ,ونقف عند بع�س كلماتها 	 الّدر�س  اأو فقراٍت من  �شنقراأجمال  التالميذ/الّتلميذات, قائاًل:  املعّلم/ـة  م: يخاطب 
,اأو يف نهايتها؛ لنتحّقق من فهم ما قراأناه, وما مل نفهمه فيها, ثّم نعود اإىل ما قراأناه فنحّدده, ونفكِّر يف طريقة 

متّكننا من فهمه  وندون كل ذلك يف اجلدول الآتي:

ما فهمته بعد القراءة الثانية للفقرة ال�سابقةمامل اأفهمه من  الفقرة املقروءةمافهمته من الفقرة  املقروءة
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النموذج )دوري( :
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• مياه 	 القرية خزانات حلفظ  توجد يف  ويقول:  ال�شنة(  اأيــام  )..بقية  ويتوقف عند  الأوىل  الفقرة  املعلم  يقراأ  م:  

الأمطار بجانب البيوت ,واأن الدواب واملزروعات ت�شتفيد من هذه الأمطاراملجمعة  ولكن مل اأفهم كيف يتم جتميع 
ماء الطر وو�شعه داخل اخلزانات.

• م: يعود املعلم لقراءة الفقرة نف�شها ويقول : لقد عرفت الآن اأن املطر ي�شقط على اأ�شطح البيوت وهناك اأنانبيب 	
موجهة لداخل اخلزانات ي�شب ماء املطر بداخلها.

• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهمه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهمه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• م ت : يقراأ املعلم والتالميذ الفقرة الثانية ويتوقفون عند: ) .. تفريطهم( ويقولون:	
• م ت: لقد فهمنا اأن املطر عندما يتاأخر ي�شتد اجلفاف وتعط�س احليوانات والب�شاتني ويذهب اأهل القرية للبحث 	

عن املاء . ولكن مل اأفهم ملاذا يحدث هذا الأمر ولديهم خزانات حلفظ املاء.؟ 
• م ت : يعيد املعلم والتالميذ قراءة الفقرة نف�شها ,ويقولون:.	
• م ت: لقد فهمنا اأن بع�س �شكان القرية ليقومون بتجميع مياه الأمطار يف خزانات .	
• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	

خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .
تطبيق:

• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س حتى النهاية , ويحددون ما الذي فهموه يف الفقرة وما الذي مل يفهموه ويعيدون 	
قراءة الفقرة نف�شها حتى  يتو�شلوا اإىل معرفة ال�شيء الذي مل يفهموه...

• م:يكتب املعلم/ـة  الذي فهموه من املقروء يف العمود الأول , والذي مل يفهموه يف العمود الثاين , ومدى الفهم من 	
خالل املراقبة الذاتية  يف العمود الثالث .

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأطفال احلجارة51 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ط( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َط ، َطا ، ُط ، ُطو ، ِط ، ِطي ، ْط(.	
• كلمات التطبيق: 	

)َطريِق، اأبَطاِل ،  ُطيور ، يُطوُف ، ِطفاًل ، تِطرُي ، 
اأْطفال(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ط(. 
• ال�سوت : )َط ، طا( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َطِرْيُق - ِرْيُق(.  
الإ�سافة : )ِرْيُق - َطِرْيُق(.  

ال�ستبدال:   )َمَطار - َمَنار(، ) َطَرَق- �َصَرَق(.  

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ط(  احل����رف  اأ����ص���وات  م��ع��ط��اة حت���وي 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)ُطُيْور ، َتِطرْي ، َيُطْوف ، اأْطَفال(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ط(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )َر ، ٌر ، ُرو(.	
• )ط�َ / ِري� / �ق = طريق( ، 	 كلمات التطبيق: 

)اأْب� / �َط�ا / ل = اأبطال( ، )ِطْف� / ل = طفال(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق.	

منوذج) دوري (:
• َنُة ( , ويقراأ اجلملة )فاأطلق جنود الحتالل الر�شا�س 	 َهاييِ م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )ال�شَّ

َنُة الذين اغت�شبوا اأر�س  َهاييِ َنُة باحلجارة ...اإنهم اليهود ال�َشّ َهاييِ على اأبطال النتفا�شة الذين ر�شقوا اجلنود ال�َشّ
فل�شطني العربية امل�شلمة ... ( , ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي ) جنودالحتالل ـ اليهود ـ اغت�شبوا اأر�س فل�شطني 

العربية امل�شلمة( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : ) اليهود املغت�شبون لأر�س فل�شطني (
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• اأبطال 	 الر�شا�س على  اأخــرى,وهــي: )فاأطلق جنود الحتالل  بقراءة جملة  املعلم /ة والتالميذ معاً  : يقوم  م ت 

النتفا�شة الذين َر�َشُقوا اجلنود ال�شهاينة باحلجارة ...فهم الذين َيْر�ُشُقوَن جنود الحتالل باحلجارة(, وي�شاألهم 
عن  الكلمة املــراد  معرفة معناها , وهي: )َر�َشُقوا(, ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى 

الكلمة, وهي )اأطلق جنود الحتالل الر�شا�س ـ باحلجارة( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )يرمون(. 
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

التطبيق:
• َئاُت ال�شعب الفل�شطيني من ن�شاء و�شباب , 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )من هم اأبطال النتفا�شة يا اأبي ؟ اإنهم فيِ

َئاُت(  ,  و�شيوخ , واأطفال ( على التالميذ , فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )فيِ
ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح  وهي)ال�شعب ـ ن�شاء ـ �شباب ـ �شيوخ ـ اأطفال ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف 

, وهو : )فرق وطوائف وجماعات (  . 
• ـ يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• ـ يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• )مالحظة : يعالج املعلم/ـة الكلمات الأخرى : ن�شرة الأخبار – ا�شتبك – النتفا�شة- نعاهد, عن طريق املثال, ويف 	

�شياقات اأخرى جديدة (.

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
َداء.    َئات ـ َيْحَتلُّ ـ اْغَت�َشُبوا ـ َنَذُرواـ فيِ َنة ـ َر�َشُقوا ـ فيِ َهاييِ  املفردات :  ال�َشّ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  
التهيئة:

• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ
من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 

وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن م�شكلة  ح�شلت بني اجلنود والنا�س , وكان 	

النا�س يرمون اجلنود باحلجارة .
التطبيق:

• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة:

الهدف:   اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء  
التهيئة:

• م: ُيخاطب املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات ,قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
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منوذج )دوري(:
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
• م: يقراأ املعلم الفقرة الأوىل ويتوقف عند ).. اخلرب الآتي ( ي�شاأل نف�شه 	
• م:  ماذا كان يفعل خالد مع اأ�شرته؟ ) جل�س خالد مع اأ�شرته ي�شتمعوا اإىل ن�شرة الأخبار. 	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت:�شنقوم مبتابعة القراءة مًعا و�شنتوقف عند) ..امل�شلمة(و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب عنها: 	
• م ت :ماذا جاء يف ن�شرة الأخبار؟م ت: ا�شتبك اأبطال النتفا�شة مع جنود الحتالل اليهودي �شباح هذا اليوم يف 	

مدينة القد�س وقد اأ�شيب 15 طفل بجراح خمتلفة وا�شت�شهد طفل عمره 10 �شنوات. 
• م ت : اأين تقع القد�س؟  م ت: يف دولة فل�شطني.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت : من هم جنود الحتالل ؟ت : هم اليهود ال�شهاينة الذين اغت�شبوا اأر�س فل�شطني العربية.	
• ت : ملاذا يحتل اليهود اأر�س فل�شطني؟ ت : لي�شرقوا ثرواتهم وياأكلوا خرياتهم . 	
• ت : من هم اأطفال احلجارة ؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة (.	
• ت : كيف ميكن اأن يحرر العرب فل�شطني؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :   
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.   

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثال�شد العايل52 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )خ( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َخ ، خا ، ُخ ، خو ، ِخ ، خي ، ْخ(.	
• كلمات التطبيق: 	

)خالد ٌ ، يدُخُل ، ي�صرخون ، باِخرة ، املخيف ، 
تخزين ، خ�صارة(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )خ(. 
• ال�سوت : )َخ ، ِخي( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َرَباب= َباب(.  
الإ�سافة : )َباب= َرَباب(.  

ال�ستبدال:  )�صرخ – �صرف ، َخَرَج – َعَرَج،   
املُِخيف - املُ�صيف(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )خ(  احل����رف  اأ����ص���وات  حت���وي  م��ع��ط��اة 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)ي�صرخون، باِخرة، املخيف، تخزين، خ�صارة(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )خ(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• كلمات التطبيق: 	

      )خ��ا/ل�/�د = خالد(، )يد/ُخ�/�ُل = يدُخُل(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• اأ�شوان 	 ال�شّد العايل يف مدينة  , ويقراأ اجلملة )َيَقُع   ) املراد معرفة معناها وهي )َيَقُع  م : يحدد املعلم/ة الكلمة 

ـ يف جمهورية م�شر العربية(  اأ�شوان   , ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي )يف مدينة  يف جمهورية م�شر العربية ( 
ُد مكاناً ( . ّ ويناق�شها  ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو : )ُيَحديِ

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 

• ...وهو حاجز كبري للماء ...ويقوم هذا 	 دُّ م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً  بقراءة جملة اأخرى,وهي : ) يقع ال�َشّ
ّد(, ويناق�شهم يف الكلمات  دُّ بحجز مياه الفي�شانات ... (, وي�شاألهم عن  الكلمة املراد معرفة معناها, وهي: )ال�َشّ ال�َشّ
املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة , وهي )هو حاجز كبري للماء ـ بحجز (؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو: 

)حاجزكبريللماء ( .
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• َل اأمامه اأكرب بحرية �شناعّية يف العامل ( على التالميذ, 	 ت : يعر�س املعلم/ة جملة )وهو حاجز كبريللماء...مما �َشكَّ

َل ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح   فيقروؤونها مبفردهم  , ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )�َشكَّ
وهي)حاجزكبريللماء ـ اأكرب بحرية �شناعية ( ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف , وهو : )كّون اأو اأن�شاأ(  . 

• يعر�س املعلم/ة الكلمات الأخرى بالإجراءات ال�شابقة نف�شها .	
• يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
م.    يد ـ َتْهديِ اَنات ـ َتوليِ َل ـ  َفَي�شَ َدّ ـ �َشَكّ  املفردات :  َيَقُع ـ ال�َشّ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  

التهيئة:
• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن كيفية جمع املياه يف ال�شدود.	

التطبيق: 
• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  الأ�شئلة املبا�شرة وغري املبا�شرة:

الهدف:   اأن يوّظف  التلميذ اأ�شماء ال�شتفهام املنا�شبة ملحتوى فهم املقروء  
التهيئة:

• م: ُيخاطب املعّلم/ـة التالميذ /الّتلميذات ,قائاًل: كي تتاأّكدوا من فهم ما تقروؤون, �شتحّددون املعلومات املهّمة يف 	
خ�شيَّات فيه, م�شتخدمني  ز على اأهم الأحداث وال�شَّ الّدر�س عن طريق الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة التي تركِّ

بع�س اأ�شماء ال�شتفهام التي منها:من, ومتى, واأين, وما؟ وماذا, وملاذا ,وكيف, وفقاً للجدول الآتي:

الإجاباتاأ�سئلتي
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منوذج )دوري(:
• م: �شاأطرح على نف�شي بع�س الأ�شئلة ,ثّم �شاأجيب عنها بعد قراأتي للفقرة الأوىل :	
•  م: يقراأ املعلم /ـة الفقرة الأوىل ويتوقف عند ).. العامل ( وي�شاأل نف�شه 	
• م:  اأين يقع ال�شد العايل؟ ) يف مدينة اأ�شوان يف جمهورية م�شر العربية. 	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	
• ممار�شة موجهة)دورنا(: 	
• م ت:�شنقوم بقراءة الفقرة الثانية مًعا  و�شنتوقف عند: ) .. نهر النيل ( و�شن�شاأل اأنف�شنا بع�س الأ�شئلة , و�شنجيب 	

عنها: 
• م ت: ملاذا بنى امل�شريون ال�شد العايل؟ م ت: لتخزين املياه التي تاأتي من في�شان النيل.	
•  م ت : ما�شبب بناء ال�شد العايل؟  م ت: كانت املياه الزائدة تغرق الأرا�شي الزراعية وتهدم البيوت وت�شيع دون 	

فائدة.
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	
• تطبيق:	
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س مبفردهم ,ويطرحون على اأنف�شهم  الأ�شئلة الآتية ,ثّم يجيبون عنها:	
• ت: مافائدة ال�شد العايل؟ ت: ري الأرا�شي الزراعية, توليد الكهرباء.	
• ت: كيف ن�شتفيد من توليد الكهرباء؟ ت�شغيل امل�شانع واأخرى ..) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• ت: يتابع التالميذ قراءة الدر�س حتى النهاية , ويطرح املعلم الأ�شئلة الآتية: 	
• ت: ملاذا يهتم النا�س ببناء ال�شدود ؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة (.	
• ت: ماذا �شيحدث اإذا مل يبني النا�س ال�شدود؟ ) تقبل اأية اإجابة منا�شبة(.	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , ويقّدم لهم التغذّية الّراجعة.	

من املمكن للمعلم/ـة اتباع الإجراءات الآتية :  
م التالميذ يف جمموعات ,  بح�شب و�شع ال�شف واطلب اإليهم:  َنظِّ   

متابعة القراءة واإعداد الأ�شئلة حول ما مّت قراءته...   
اطلب اإىل كل جمموعة بالرتيب – طرح اأ�شئلتها على املجموعات  الأخريات , وتلقي الإجابات ال�شحيحة    
وتدوينها على ال�شبورة , وهكذا حتى تنتهي جميع املجموعات من طرح اأ�شئلتها وتلقي الإجابات وتدوينها.   

ا�شتمع اإىل اأ�شئلة واإجابات التالميذ , وقّدم لهم التغذّية الّراجعة.   

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاحلدائق املعلقة53 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

• الهدف : اأن مييز التلميذ اأ�صوات احلرف )ق( 	
من خالل كلمات معطاة .

• ال�سوت : )َق ، َقا ، ُق ، قو ،   قِ  ، قي ، ْق(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ُنُقودي ، ِقْدر ، دِقيق ، تقع ، الربتقال، �صقف ، 
ق�صور(.

الن�صاط )1( | متييز ال�صوت

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ق(. 
• ال�سوت : )َق ، قا( .	
• كلمات التطبيق: 	

رية(. رية - �صِ احلذف : )قباحة – باحة ، ق�صِ  
رية(. رية - ق�صِ الإ�سافة : )باحة – قباحة ، �صِ  

ال�ستبدال:  
   )َق�صري - ب�صري، قال - �صال، قام - نام(.

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• الهدف:اأن يحلل التلميذ �صوتيًا كلمات معطاة 	
حتوي اأ�صوات احلرف )ق( اإىل مقاطعها ب�صكل 

�صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)ُنُقودي ، دِقيق ، الربتقال، �صقف ، ق�صور ، َكاَلم ، 
َكاِمل(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ق(  ح��رف  ���ص��وت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )ِق�� - ��َق��(.	
• كلمات التطبيق: 	

)ق�د/ر= ِقْدر( ، )ت�/�ق�/�ع = تقع(   

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َجاٍت ( , ويقراأ اجلملة )...وقد بنيت هذه احلدائق على 	 م : يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي ) ُمَدَرّ

َجــاٍت مزروعة باأ�شجار ...وكــان فيها �شالمل يتّم ال�شعود عليها من مــدّرج لآخــر ( , ثم يحدد الكلمات  ُمــَدَرّ �شكل 
املفاتيح وهي )احلدائق ـ مزروعة باأ�شجار ـ �شالمل ـ ال�شعود ـ مدرج   ( ويناق�شها ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : ) 

َعُد عليها كالدرج ( . اأرا�ٍس زراعية يف اأماكن مرتفعة ُي�شْ
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• خُّ من جميع اجلهات فتكّون 	 م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى,وهي : )...وكانت املياه ُت�شَ

(, ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي  خُّ مناظر جميلة (, وي�شاألهم عن الكلمة املراد  معرفة معناها, وهي: )ُت�شَ
ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي )املياه ـ جميع اجلهات ـ مناظر جميلة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو: )تدفع 

املاء بقوة(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

التطبيق:
• ت: يعر�س املعلم/ة جملة )...وكان فيها �شالمل يتم ال�شعود عليها من مدّرج لآخر ويعلو احلدائق املعّلقة ُبْرٌج عاٍل 	

�شقفه من الذهب, وكان امل�شافر يراه من م�شافة بعيدة( على التالميذ, فيقروؤونها مبفردهم, ويحددون الكلمة 
املراد معرفة معناها, وهي: )ُبْرٌج(, ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح, وهي)عاٍلـ  �شقفهـ  م�شافة بعيدة( ويناق�شونها؛ 

ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )البناء العايل يف مكان مرتفع(. 
• يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ, ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة.	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
خُّ ـ ُبْرٌج.    َجاُت ـ ُت�شَ  املفردات :  ُمَدَرّ
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ور والعنوان : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

اال�سرتاتيجية :  التلخي�س :

ورة والعنوان الهدف:   اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ  

اأن يحّدد التلميذ/ة الأفكار الّرئي�شة يف الن�س القرائي الهدف:     
اأن يلّخ�س الّن�س القرائي يف فقرة �شغرية متكاملة    

التهيئة:
• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة مملكة عظيمة قدمية وكيف بنيت ومن 	

�شكنها.
التطبيق:

• ورة, ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	
• ت:: يقراأ التالميذ النًّ�س وبعد النتهاء  من القراءة يحكم املعلم/ـة والتالميذ على توقعاتهم .	
• م املعلم/ـة التغذّية الراجعة املنا�شبة.	 م:  يقدِّ

التهيئة:
• الّن�س, من خالل 	 الرئي�شة يف  الأفكار  نحّدد  كيف  �شنتعّلم  اليوم  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات,  املعّلم/ـة  يخاطب 

الإجابة عن جمموعة من الأ�شئلة, هي:
• 1( ما الذي تدور حوله الفقرة ؟  2( ما اأكرث املعلومات اأهّمّية يف الفقرة؟ 3( كيف ميكن �شياغة اأهم املعلومات يف 	

الفقرة بجملة واحدة ؟ و�شنقوم بربط هذه الأفكارمًعا  نهاية الّن�س ؛لتلخي�س الّن�س يف فقرة �شغرية متكاملة 
وفقاً للجدول الآتي:

الفهم القرائي
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الفكرة العامة للن�صالفقرة الثالثةالفقرة الثانيةالفقرة الأوىلالفقرة
ما تدور حوله

اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة
اجلملة املعربة عن املقروء

امللخ�س :
الّنموذج)دوري(: 

• م: يقوم املعّلم/ـة بقراءة الفقرة الأوىل , ويتوقف عند :) .. العراق( 	
• م: ي�شاأل املعّلم/ـة نف�شه  ب�شوت مرتفع الأ�شئلة الآتية:ما اأكرث املعلومات اأهمية يف الفقرة؟ )احلدائق , املعلقة , 	

عجائب, العراق, تقع , بابل( 
• ن الفكرة الرئي�شة للفقرة؟	 م: كيف ميكنني �شياغة املعلومات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمَّ
• م: .) موقع احلدائق املعلقة(	
• بورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

ممار�سة موجهة)دورنا(:
• م ت: يتابع املعّلم/ـةوالتالميذ القراءة مًعا, ويتوقفون عند )..بعيدة( وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• م ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )بنيت , احلدائق, مدرجات , مزروعة, مياه , �شالمل(	
• م ت: كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة للمقروء؟	
• م ت: طريقة بناء احلدائق املعلقة 	
• بورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	 ل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�شَّ م: ُي�شجِّ

تطبيق:
• ت : يتابع التالميذ القراءة  مبفردهم اإىل نهاية الفقرة الأخرية ,وي�شاألون اأنف�شهم الأ�شئلة الآتية:	
• ت:  ما املعلومات الأكرث اأهمية يف الفقرة املقروءة : )مدينة بابل, �شوارع , �شور , ثريان , اأبواب(	
•  ت : كيف ميكننا الّربط بني الكلمات ال�ّشابقة يف جملة واحدة تت�شمن الفكرة الرئي�شة؟	
• ت: و�شف مدينة بابل .	
• م:  ي�شجل املعّلم/ـةالفكرة الرئي�شة على ال�ّشبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم	
• م: يخرب املعلم/ـة التالميذ قائال: من املمكن لنا اأن نربط الأفكار الرئي�شة  ال�شابقة بروابط وكلمات  حتى نلخ�س 	

الّن�س يف فقرة �شغرية مرابطة.
• دفاتركم 	 يف  اجلمل  تكتبون  واأنتم  ال�شبورة,  على  مرابطة  غري  واجلمل  الــروابــط   حــروف  عليكم   �شاأعر�س  م: 

,وت�شعون الروابط بني اجلمل ,ثّم تقروؤون الفقرة مرابطة .
• الروابط هي: ) يف , وهي ,و , على , ويف , من  (	
• اجلمل هي : )تقع احلدائق املعلقة )   ( مدينة بابل يف العراق )    ( اإحدة عجائب الدنيا ال�شبع, )    (بنيت )   ( �شكل 	

مدرجات )   (  اأعلى احلدائق برج عايل �شقفه )   ( الذهب."
•  م: الآن بعد الإنتهاء من القراءة حاولوا اقراح عنوان اآخر للّن�س.	
• م: ي�شجل  املعلم/ـة العناوين املقرحة , ويوؤكد على اأن�شبها للّن�س .	
• ويقّدم 	 املقرحة,  العناوين  ,ومنا�شبة  الّروابط  ا�شتخدامهم  ومنا�شبة   , التالميذ  كتب  ما  املعلم/ـة  يالحظ   : م 

التغذّية الراجعة.
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثن�شيد وطني الكبري54 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

الهدف: اأن يطبق التلميذ م�صتوى الوعي ال�صوتي 
)ا�صتبدال اأو حذف اأو اإ�صافة( على كلمات معطاة 

حتوي اأ�صوات احلرف )ط(. 
• ال�سوت : )طا ، َط( .	
• كلمات التطبيق: 	

احلذف : )َطِرْيُق = ِرْيُق(.  
الإ�سافة : )ِرْيُق - َطِرْيُق(.  

ال�ستبدال:  
(، )َوَطُن - َوَهُن(. - �َصرْيُ     )َطاَر - �َصاَْر (، )َطرْيُ

الن�صاط )1(|معاجلة الأ�صوات �صماًعا 
)ا�صتبدال، حذف، اإ�صافة(

• كلمات 	 �صوتيًا  التلميذ  يحلل  اأن   : الهدف 
اإىل  )ط(  احل����رف  اأ����ص���وات  م��ع��ط��اة حت���وي 

مقاطعها ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

 )ُطُيور ، َطاِئَرة ، َمَطر(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ن الّتلميذ  كلمات من حروف 	 الهدف : اأن ُيكوِّ
ملقاطعها  وف��ق��ًا  )ط(  ح��رف  �صوت  يف  معطاة 

ال�صوتية.
• ال�سوت : )طا(.	
• كلمات التطبيق: )َقْح� / �َطا / ن  = قحطان( ،	

         )اأَْو / َطا /يِن = اأوطاين(

الن�صاط )2( | مزج الأ�صوات �صماًعا

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م:اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام مفاتيح ال�شياق .	

منوذج) دوري (:
• َيْجَمُعَنا...بعدنان 	 ال�شاد  )ل�شان  اجلملة  ويقراأ  )َيْجَمُعَنا(,  وهي  معناها  معرفة  املــراد  الكلمة  املعلم/ة  يحدد  م: 

وقحطان(, ثم يحدد الكلمات املفاتيح وهي )ل�شان ال�شاد ـ عدنان وقحطان( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, 
دنا(.  وهو: )يوحيِّ

املمار�سة املوجهة ) دورنا ( : 
• م ت : يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى,وهي : )َفُهُبّوا يابني اأمي ...اإىل العلياء بالعلم (, وي�شاألهم 	

عن  الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : )فُهُبّوا ( ,ويناق�شهم يف الكلمات املفاتيح التي ت�شاعد يف حتديد معنى 
الكلمة , وهي )اإىل العلياء ـ بالعلم ( ؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف ,وهو : ) انطلقوا بقوة (  .

• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	
التطبيق:

• 	 , مبفردهم   فيقروؤونها   , التالميذ  على   ) بالعلم  الَعْلَياءيِ  ...اإىل  اأمــي  يابني  )فهّبوا  جملة  املعلم/ة  يعر�س   : ت 
ويحددون الكلمة املراد  معرفة معناها , وهي : ) العلياء ( , ثم ي�شتخرجون الكلمات املفاتيح وهي) فهّبوا ـ بالعلم( 

ويناق�شونها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )املكانة العالية الرفيعة(. 
• ـ يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
•  م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
 املفردات :  َيْجَمُعَنا ـ َفُهُبّوا ـ الَعْلَياء 

اال�سرتاتيجية :  التلحني واحلمولة الفكرّية :

اأن يوّظف التلميذ القدرات الأدائية املنا�شبة للن�شيد. الهدف:      
    اأن يحّدد الّتلميذ بع�س امل�شامني الواردة يف الّن�شيد

الفهم القرائي

التهيئة:
• م: يكتب املعلم/ـة الن�شيدعلى ال�شبورة بخط وا�شح, ويقدم له باأ�شئلة تدور حوله.	
• م:�شنقوم اليوم بتلحني الن�شيد والتغني به و�شنحاول  فهم معنى الن�شيد وحتليله من خالل الإجابة عن الأ�شئلة 	

التي تركز على اأهم مايف الن�شيد وفقاً للجدول الآتي:



205ملعلمي ال�سف الثالث الأ�سا�سيالدليل الإر�شادي لتدري�س كتاب القراءة

الإجاباتالأ�سئلة

النموذج )دوري( :
• ع املعّلم/ـةالتالميذ حلن الن�شيد بالإيقاع, وهم من�شتون, ثم ي�شمعهم النَّ�شيد لفظاً وتلحيناً, ويكرر ذلك 	 م: ـ ُي�ْشميِ

بيتاً بيتاً.
• م: ي�شاأل املعلم/ـة  نف�شه:	
• م:  ما الذي حتّدث عنه الّن�شيد؟ حتّدث عن ) بالد العرب وكيف هي وطن واحد(.	
• م:.ما البيت التي يلخ�س م�شمون الن�س ؟ البيت الأول 	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم	

ممار�سة موجهة )دورنا(:
• ناً بيتاً بيتاً حتى يجيدوه.	 ة مرات ملحَّ ن املعّلم/ـةوالتالميذ النَّ�شيد ويكرروه عدَّ م ت: يلحِّ
• م ت: يطرح املعّلم/ـةالأ�شئلة الآتية,ويجيب عنها هو والتالميذ مًعا:	
• م: ما الأمور التي توحد العرب كما عرب عنها ال�شاعر؟ م ت: ) عدم وجود احلدود الطبيعية التي تف�شل بني بالد 	

العرب, والتحدث بلغة واحدة.
• م:  ما الأمر الهام الذي راأى ال�شاعر اأنه يرفع مكانة الأمة العربية؟ م ت:  الندفاع لطلب العلم لأن بالعلم ن�شمو 	

باأوطاننا 
• اإىل العال واملجد.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة , ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

التطبيق :
• ناً  مبفردهم فقط.	 ت: يقراأ التالميذ النَّ�شيد ملحَّ
• م: ي�شاأل املعلم/ـة التالميذ الأ�شئلة الآتية , ويجيب التالميذ مبفردهم:	
• م: حدد عدد الأقطار العربية التي ذكرها ال�شاعر يف الأن�شودة وما هي؟ ت: )6( ) ال�شام ـ  بغداد ـ اليمن ـ جند ـ م�شر 	

ـ تطوان(
•  م: ي�شتمُع املعّلم/ـة اإىل اإجابات التالميذ, ويقّدم الّتغذية الّراجعة.	
• * ميكنك اإ�شافة اأ�شئلة اأخرى	
• م: يكتب املعّلم/ـة الأ�شئلة واإجاباتها على ال�شبورة, ويدون التالميذ الأ�شئلة واإجاباتها يف دفاترهم.	

مالحظات املعلم
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مراجعة الأ�شوات

احل�شةال�شفالأ�شبوع واليومعنوان الدر�سرقم الدر�سالوحدة
الثالثاأكلت يوم اأُكل الثور الأبي�س55 اجلزء الثاين

�سوت احلرف : 

الهدف: اأن ميّيز التلميذ �صوت احلرف )بتنوين 
ال�صم( عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاه �صماعًا. 

• ال�سوت : )تنوين ال�صم(.	
• كلمات التطبيق: 	

)اأ�صٌد، اأثواٌر، ثالثٌة، متمعٌة، اأياٌم(

الن�صاط )1( متييز الأ�صوات

• الهدف : اأن يحلل التلميذ – �صوتيًا -  كلمات 	
مقاطعها  اإىل  ال�صم(  )تنوين  حت��وي  معطاة 

ب�صكل �صحيح .
• كلمات التطبيق: 	

)اأثواٌر، متمعٌة، اأياٌم، اأحٌد(.

الن�صاط )2(  | تقطيع الكلمات

• ال��ت��ل��م��ي��ذ ���ص��ك��ل احل��رف 	 اأن مي��ي��ز  ال��ه��دف : 
)بتنوين ال�صم( عند اإ�صافته اإىل كلمات معطاة.

• كلمات التطبيق:	
    )اأياٌم، اأحٌد(

الن�صاط )  ( متييز �صكل تنوين ال�صم

الوعي ال�سوتي : 
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التهيئة : 
• م: اليوم �شنتعلم تو�شيح  معاين الكلمات با�شتخدام  مفاتيح ال�شياق.	

منوذج) دوري(:
• يلٍَة(, ويقراأ اجلملة)وكان الأ�شد ليقدر على الأثوار الثالثة 	 م: يحدد املعلم/ة الكلمة املراد معرفة معناها وهي )حيِ

واحــداً. اختلى بالثورين...(, ثم يحدد  اأن ياأكل الأثــوار الثالثة واحــداً  ُنُه من  ّ كيِ يلٍَة مُتَ وهي جمتمعة. ففكّر يف حيِ
ُنُه ـ اختلى بالثورين( ويناق�شها؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو: )اخلديعة واملكيدة  ّ كيِ الكلمات املفاتيح وهي)فكر ـ مُتَ

واملكر(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم. 	

املمار�سة املوجهة )دورنا(: 
• ُنُه من اأن ياأكل الأثوار الثالثة 	 ّ كيِ م ت: يقوم املعلم /ة والتالميذ معاً بقراءة جملة اأخرى, وهي:) ففكر يف حيلة مُتَ

التي  املفاتيح  الكلمات  ويناق�شهم يف  ُنُه(,  ّ كيِ مُتَ املــراد معرفة معناها, وهــي:)  الكلمة  وي�شاألهم عن  واحــداً(,  واحــداً 
ت�شاعد يف حتديد معنى الكلمة, وهي)حيلة ـ ياأكل الأثوار الثالثة(؛ ملعرفة املعنى امل�شتهدف, وهو:)تظفره وتقدره 

وتتيح له – جتعله ي�شتطيع(.
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.  	

التطبيق:
• بالثورين 	 ايِْخَتلَى  واحـــداُ.  واحــداً  الثالثة  الأثـــوار  ياأكل  اأن  من  متّكنه  حيلة  يف  )ففكر  جملة  املعلم/ة  يعر�س  ت: 

وهي:)ايِْخَتلَى(,  معناها,  معرفة  املراد  الكلمة  ويحددون  مبفردهم,  فيقروؤونها  التالميذ,  على  والأحمر(  الأ�شود 
املعنى  ملعرفة  ويناق�شونها؛  والأحمر(  الأ�شود  بالثورين  ـ  الثالثة  املفاتيح  وهي)الأثوار  الكلمات  ي�شتخرجون  ثم 

امل�شتهدف, وهو: )انفرد بها اأ واأخذها اإىل جانب على انفراد(. 
• يعر�س املعلم/ة الكلمة الأخرية بالإجراءات ال�شابقة نف�شها . 	
• يالحظ املعلم/ة مدي جتاوب التالميذ , ويقدم التغذية الراجعة املنا�شبة .	
• م: يكتب املعّلم/ـة الكلمة ومعناها على ال�شبورة, ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

املفردات
اال�سرتاتيجية :  مفاتيح ال�شياق 

الهدف:   اأن يحدد التلميذ/ة معاين الكلمات من خالل ال�شياق.
ُنُه ـ ايِْخَتلَى ـ َماأَْمٌن   ّ كيِ يلٌَة ـ مُتَ  املفردات :  حيِ
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ور والعنوان  : اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع من خالل ال�شُّ

ورة والعنوان. اأن يتوّقع الّتلميذ الأحداث واملواقف الواردة يف الّدر�س من خالل ال�شُّ الهدف:      

التهيئة:
• ورةيِ اأوالعنواَن, اأو 	 يخاطب املعّلم/ـة التالميذ/الّتلميذات, قائاًل: قبل قراءة  الّن�س ميكننا اأن نتوّقع من خالل ال�شُّ

من خاللهما مًعا الأحداث التي �شتقع يف الن�س , ثّم نراجع توّقعاتنا ؛لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل بعد القراءة 
وفقاً للجدول الآتي:

ُع من اأحداث و�سخ�سّيات  ما اأتوقَّ
)من خالل ال�صورة / العنوان(

منا�سبة توقعاتي

النموذج )دوري( :
• م:  �شاأعطيكم مثال لتوقع ما يف الّن�س من خالل ال�شورة واأ�شاأل نف�شي , ما الذي اأتوقع اأن يتحدث عنه االّن�س؟	
• م: ي�شري املعلم/ـة اإىل ال�شورة ويقول : اأتوقع اأن يتحدث الدر�س عن ق�شة الثريان الثالثة الذين خدعوا الأ�شد.	

التطبيق:
• ورة , ثّم و�شف ما ي�شاهدونه دون اأن يعلق على ما يقولون.	 م: يطلب املعلم  اإىل التالميذ مالحظة ال�شّ
• م: يقراأ املعلم عنوان الدر�س ثم ي�شاأل التالميذ: ماذا تتوقعون اأن يتحدث الّن�س من خالل ال�شورة وعنوان الن�س؟	
• م: ي�شتمع املعلم/ـة اإىل توقعات التالميذ دون اأن يعلق عليها.	

الفهم القرائي

اال�سرتاتيجية :  الّتوّقع يف اأثناء القراءة  :

اأن يحدد التلميذ الأحداث فيما يقراأ حتديدا دقيًقا. الهدف:     
اأن يتوقع الأحداث الآتية للحدث املقروء يف اأثناء قراءة الن�س.    

اأن يحكم على توقعاته من خالل مقارنته مبا ورد يف الفقرة املقروءة    

التهيئة:
• فقراته 	 قــراءة  اأثناء  يف  ُف  �شنتوقَّ الّدر�س  بقراءة  نقوم  عندما  قائاًل:  التالميذ/الّتلميذات,  املعّلم/ـة ُ يخاطُب  م: 

,ثــمَّ نقوم مبراجعة  التي قد تقع تالًيا يف الدر�س  ن الأحــداَث  ؛ لنتاأّكد من الأحــداث التي حدثت بالفعل, ونخمِّ
الّتوّقعات بعد موا�شلة قراءة الفقرة؛ لرنى ما اإذا كانت �شحيحة اأم ل, وفقاً للجدول الآتي:

منا�سبة توقعاتيما اتوقع اأن يت�سمنة املقروء الآتيما فهمته
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منوذج) دوري(:
• م: ير�شم املعلم/ـة اجلدول ال�شابق على ال�شبورة , وي�شرح للتالميذ كيفية توظيفه يف ال�شراتيجية.	
• م: �شاأعطيكم مثاًل  �شاأقوم بقراءة الفقرة  الأوىل واأتوقف عند)..جمتمعة( �شاأتاأكد من الأحداث ال�شابقة قائال: 	

اأنا اأعرف اأن ا�شًدا يف اإحدى الغابات كان معه ثالثة اأثوار اأ�شود واأبي�س واأحمر وكان يريد اأكلها (
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي تاأكد منها يف  العمود الأول.	
• م: الآن �شاأخمن الأحداث التي قد تقع تاليا : )اأتوقع اأن يفكر يف حيلة متكنه من تفريقهم حتى ياأكلهم ( 	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث التي توقعها يف العمود الثاين.	
• م: �شاأ�شتمر يف قراءة الفقرة ,واأتوّقف عند )... واحدا (؛ لتحديد �شّحة توّقعي)منا�شب ,اأو غري منا�شٍب(, قائال :اإّن 	

توّقعي كان �شحيحا :) لقد فكر الأ�شد يف حيلة لياأكل الأثوارواحدا واحدا(.
• م:يكتب املعلم/ـة  احلكم على توقعاته يف العمود الثاين , و�شحة احلكم.	

ممار�سة موجهة)دورنا(: 
• م ت: يقراأ املعّلم/ـةو التالميذ الفقرة الآتية مًعا ويتوقفون عند )... اأحد.( , قائلني : �شنتاأكد من الأحداث ال�شابقة	
• لقد عرفنا اأن الأ�شد جل�س مع الثورين الأ�شود والأبي�س فقط وقال لهما اأن لون الثور يجعل ال�شيادين يالحظون 	

مكانهم فاقرح عليهم اأن ي�شمحا له اأن يتخل�س من الثور وياأكله 
• م.ت : نتوقع اأن يرف�س الثوران لأن الثور الأبي�س �شديقهما.	
• توّقعاتهم)منا�شبة,اأوغري 	 �شّحة  الغابة(؛لتحديد  لنا   ..  (( ,ويتوّقفون  القراءة  املعّلم/ـةوالتالميذ  يتابع  ت:  م 

منا�شٍبة(.
• م ت: لقد كان توقعنا غري منا�شب لقد وافق الثوران واأكل الأ�شد الثور الأبي�س.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات ,و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	

تطبيق:
• ت: يتابع التالميذ مبفردهم القراءة  ويتوقفون عند ).. مــرات(, وي�شاألهم املعلم/ـة : ملاذا �شينادي الثور ثالث 	

مرات ومن �شينادي ؟ ثّم يطلب اإليهم ذكر الأ�شياء التي فهموها من الفقرة ومايتوقعونه من اأحداث لحقة . ثم 
ي�شتمرون بالقراءة حتى النهاية لريوا مدى توافق توقعاتهم ملا ورد من اأحداث يف الن�س.

• م: ي�شتمع املعّلم/ـة اإىل التالميذ , وُيقّدم التغذّية الّراجعة.	
• م: يكتب املعلم/ـة الأحداث ,والتوقعات, و احلكم على �شحتها يف اجلدول. ويدونها التالميذ يف دفاترهم.	
• ملحوظة: ل�شتكمال طريقة التوقع من خالل ال�شورة والعنوان:	
• م: ا�شمح للّتالميذ مبقارنة توقعاتهم التي طرحوها يف ا�شراتيجية ) التوقع من خالل  ال�شورة والعنوان ( مبا 	

ورد يف الّن�س املكتوب , وقدم لهم التغذّية الراجعة.
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مدير أو وكيل المدرسة

متعاقد
مختلطة

أخرى. أذكره.
كبير المعلمين أو مدير إدارة، (وليس مدير مدرسة)
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